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�������� ���������� ������ ������

RAHMAN (ESİRGEYEN) VE RAHİM (BAĞIŞLAYAN) OLAN ALLAH’IN ADIYLA 

 

MUKADDİME

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Yalnız O’ndan yardım diler ve 

O’ndan mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerden de O’na 

sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, O’nun saptırdığı kişiyi de 

hiç kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ibadete lâyık

hiçbir ilâh yoktur. O birdir, ortağı da yoktur; Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 

de O’nun kulu ve elçisidir. 

 

����� �� �����ی�� ���: ��� �����������ی��ی�� ������� �� ��������� ���� ��������� ���� ��� ������� ����  

« Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak 

ölünüz »

����� �� ��� :��������� ������ ���� ���������� ������ �������� ������� ��������� ������ ی��ی�� ������� ������� ��������
�������� ���������� ��� ��� �� ����������� ���� ������������ ������ ��� ��������� ��������� �������� ������ ��������� 

« Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve 

ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını

kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına 

riayetsizlikten de sakının. Hiç şüphesiz ki, Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir »

����� �� ��� :��� ������ ی��ی�� ������ ������������ ��ی������� س���ی��� ی������� ����� ��������� ��ی�� ������� ������� ���
����س������ ������ ����� ������� �������� ������ ی����� ��� ����������� 

« Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle 

davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve 

Rasulü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur »

������ ���� ������ ����ی�� ������� ������: ��� �����,������� ������ث��������,�������� ������ ��� ������ ������ ,
������������� ��������,������ �� ���� ��� .
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Belirtmek gerekir ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabıdır. Yolların en 

hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in yoludur. (Dinde) en şerli işler 

sonradan ortaya çıkarılan yeniliklerdir, sonradan ortaya çıkan her yenilik bid’at’tir, 

her bid’at dalâlettir ve her dalâlet de ateştedir. 1

“İlâhî! Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mi’râc ettim, Kitabını

kendime minhâc ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla 

gönlümü bîkarar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim, hidayetine sığındım

lûtfüne geldim, kulluk edemedim afvine geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, 

neş'eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen 

ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, 

yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin habibini kâinata 

sevdirdin: Sevdin de hıl'at-i risaleti giydirdin: Makam-ı İbrahim’den makam-ı

Mahmud’a erdirdin. Server-i asfiyâ kıldın. Hatem-i Enbiyâ kıldın. Muhammed 

Mustafa kıldın. Salât-ü selâm, tahiyyât-ü ikram, her türlü ihtiram ona, onun Âl-ü 

Eshab-ü etbaına ya Rab!” Âmin. 2

Yüce Allah, Kur’an’da kendisine ve Rasulü’ne uymayı zorunlu kılmıştır. 

Hidayet yolu olarak da ancak kendisinin ve Rasulü’nün yolunu göstermiştir. Aşağıda 

örneklerini vereceğimiz ayetlerde de Allah, Rasûl’e itaatin şart olduğunu ve ihtilafa 

düşülen bir konuda hükümü kendisine ve Rasulü’ne bırakmak ve bu konuda tam 

teslimiyet göstermek gerektiğini belirtmiştir. 

 

س���ی���ی�� ��ی��� ������ ��������� �����ی�� ������� ������� ������ �
����س������ ������ ����� ������� �������� ����� ی����� ������ ����������� ������ ������ ������������� ��ی�������  ی�������

“Kim Allah ve Rasûlü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiştir.” 

 

Ahzâb Sûresi 70–71. Ayet 

 

�������� ����� ������� ی������� ��� ����������� ث��� ��� ���������� ������ ی���������� ������ �������� ��� ی���������� ����� �����
����������  ��ی���������

1 Müslim, 867; Tirmizî, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in hutbelerde okuduğu Hutbet’ul-Hace. 
2 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, “Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri”, Mukaddime 
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“Hayır, öyle değil. Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri zaman seni 

hakem kılıp sonra verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan, tam 

bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.” 

 

Nisa Sûresi 65. Ayet 

 

ی������ ������ ��������� ����� ����� �������� ��س����� ��س���� ������ ��� ������ ����� �������������� ������ �������� �������� ��

“Andolsun ki, Allah’ın peygamberinde sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü 

uman ve Allah’ı çokça ananlar için güzel bir örnek vardır.” 

 

Ahzâb Sûresi 21. Ayet 

 

“Peygamber size neyi getirdiyse alınız, neyden de kaçındırdıysa ondan 

sakınınız.” 

 

������ �������� �������� �������س���� ������� ���������� ������������� ��������������� ������� ��س������ ���� ����� ������ ������� ���
����� �������� ����س����  �������� �������������� ������ ی������ ������� ��� ���� ��������� ����������� ������ ��������� ����� ���������
���������� ����ی�� ������ ���� ������ ��������� 

Haşr Sûresi 7. Ayet 

 

���� ���������� ��������� �������� ��������� ���������� ��������� �������������� �������� ���������� ����� ����������� ��� �������� ��
������ ��������� ��ی����������� ���������� ی���ی�� ������ ���������� ������� �������� ����س������ �������

“Allah ve Rasulü, bir şeye hükmettikleri zaman, mümin erkek ve mümin 

kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur...” 

 

Ahzâb Sûresi 36. Ayet 

 

�������� ������� �����ی�� ی������������ ی������� ������ ���� ������� ��������� �������� ���������� ������ ����س���� ���������� ���
����� �������� ��� ����������� �������� ���� ی���������� ی����������� ���� �����ی�� ������������������� ��

“Peygamberin emrine muhalefet edenler, kendilerine bir fitnenin isabet 

etmesinden veya acıklı bir azaba düçar olmalarından sakınsınlar.” 

 

Nur Sûresi 63. Ayet 
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��������� ������ ����������� ����س���� ��������� ����� �����ی�� ������� ��������� ی����ی���� ������ ��� ������������� ������ �������� ����
�������� ����������� �������� ������ ������ ���������� ������ی���  ����� ������ ������س���� ���� ������� �����������

“Eğer bir şeyde çekişirseniz, onu Allah’a ve Rasulü’ne havale ediniz.” 

 

Nisa Sûresi 59. Ayet 

 

Yine şüphesiz sözün en doğrusu Allah’ın kitabıdır, en güzel önderlik Hz. 

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in önderliğidir. İşlerin en kötüsü sonradan 

uydurulanlardır. Her sonradan uydurulan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her 

sapıklığın sonu ise cehennemdir. 

 

������ ��� �������� ���. ��ث�� ��� ���� ���� �� ������ ������ ��� ���� �������
. ��ث�� ������� �� س�� ��� �������� ��� ���������� ��� ����: ��� ��� ������. س��

:����. ��ث�� ��� �� ����س� �� ����� �� �����

�� ص�� �� ��� ��(� �س�� ��� �س�� ��� ��� ��� �� ��� ����� �� ���� ��(

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

 

“Her kim bizim şu dinimizde ondan olmayan bir şey çıkarırsa o, 

(çıkardığı şey) red olunmuştur.” 3

Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 

“Benden sonra yaşayanlar birçok ihtilaflar göreceklerdir. Dine 

sonradan sokulan şeylerden şiddetle kaçının. Çünkü bunlar dalâlettir. 

İçinizden o günlere ulaşanlar benim ve râşid halifelerimin sünnetine 

yapışsın, azı dişleriyle ona tutunurcasına ona sarılsın.” 4

Allah bizi bid’atlerden korusun ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in 

yolundan bizi ayırmasın. Gelelim konumuza: 

 

3 Sahih-i Müslim 1718 no’lu hadis 
4 Ebû Davud, Sünen, Sahih 
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Allah Teala insanları yarattı ve kendisine ibadet edilmesi ve birliğine 

inanılması için kitaplar indirdi, peygamberler gönderdi. Nitekim peygamberler Hz. 

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ve kitaplar ise Kur’an’la sona ermiştir. Yani 

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in getirdiği şeriat daha önceki kitapların

ve şeriatların hükmünü nesheder ve bu şeriat herkesi kapsar, yani evrenseldir. İşte 

bu evrensel ve neshedici şeriatla beraber Allah bize kendisine nasıl ibadet etmemiz 

gerektiğini Kur’an ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in sünneti ile 

bildirmiştir ve nasıl ki Kur’an’ı kıyamete kadar koruyacaksa sahih sünneti de 

koruyacaktır. Bize Allah’ın kitabı Kur’an’la ve Hz. Peygamber salallahu aleyhi ve 

sellem in sahih hadislerle gelen sünnetiyle amel etmek düşer. O’ndan başkasının

sözü bizi doğrudan muhatap etmez; çünkü Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem 

den başkasının sözü Allah’ın ve Rasulü salallahu aleyhi ve sellem in sözüne uygunsa 

alınabilir de, uygun değilse reddedilebilir de. 

 

Yukarıdaki kanaatleri de dikkate alarak mezheplerin delile bağlı konularda 

ihtilaf ettikleri meselelere birden fazla bakış açısı yerine tek bir açıdan bakmak, 

birçok gerçeğin ayrımına varamamak sonucunu doğurmaktadır. Çünkü hemen her 

meselenin birden fazla boyutu vardır ve bunlar ancak muhtelif yerlerden 

bakıldığında fark edilebilir. Doğrular ancak bu suretle analiz edilebilir, karşılaştırmalı

bir yaklaşımla değerlendirilebilir. İşte mezheplerin de delillere dayanan 

meselelerdeki ihtilaf konularına bu açıdan bakmak gerekir ve delilleri sıhhatleriyle 

beraber karşılaştırdıktan sonra sağlam delile esir olmak gerekir. Nitekim Yüce Allah 

Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: 

 

“Helak olan delil üzere helak olsun, yaşayan da delil üzere yaşasın”

Enfal Sûresi 42. Ayet 

 

Kuvvetli bir delil olmadan herhangi bir konuda görüş ileri sürülemez. Belli bir 

görüşe saplanıp da ondan başka hiçbir şey kabul etmeyen ve sadece o görüşü

destekleyen insanlar gibi de olunamaz. Çünkü onlar hiçbir delile bakılmadan alınan 

falancanın ya da filancanın görüşleridir. Bununla birlikte Allah Azze ve Celle şöyle 

buyuruyor: 

 

“Sözünüz doğru ise delillerinizi getiriniz.” 

 

Bakara Sûresi 111. Ayet 

 

İlim delilsiz olarak öğrenilmişse o ilim, ilim olarak nitelendirilemez.  
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Esas olan; delilleri değerlendirmek suretiyle zıt ve çeşitli görüşler arasında 

tercih yapabilmek, aklî ve naklî delillerin müsnetlerine bakabilme kabiliyetine sahip 

olmak ve aynı zamanda bu görüşler arasında şer’i nasslara en uygun olanı,

maksadın en yakın olanı, Hâlık’ın şeriatını gerçekleştirmek için mahlûkun 

ihtiyaçlarını karşılamaya en yatkın olanları seçebilmektedir. 5

İşte gerçek ilim odur. 

 

Öte yandan bu çalışma şunu da göstermiştir ki, herhangi bir mezhebin tarih 

boyunca oluşmuş olan görüşlerini nihai hüküm gibi algılayıp onların değişmezliğini 

kabul etmek son derece hatalı bir tutumdur. Zira Hanefî mezhebinin ilk imamları

olan Ebû Hanife (v. 150/767) ve ashabı namazlarda elleri kaldırma ile ilgili hadisleri 

kendilerince haklı görünen çeşitli gerekçe ve tevillerle uygulama mevkiine 

koymamışlardır. 

 

Ne yazık ki, daha sonra günümüze kadar gelen birçok Hanefî uleması, bu 

görüşü sadece tekrarlamakla yetinmiş, ilk imamların gerekçe ve tevillerini 

sorgulama cihetine gidememiştir. Hâlbuki Ebû Hanife’nin (v. 150/767) fıkıh anlayışına 

bağlılık, onun görüşlerini tekrarlamakla değil, bilakis onun metodunu, yöntemini, 

hepsinden önemlisi Allah ve Rasulü dışında herkesin görüşlerinin sorgulanabileceğini 

ilan eden, onun eleştirel zihniyetini ve düşünce dinamizmini benimsemekle olabilir.  

 

Bu çalışma işte bu konuda bizleri bir zihniyet değişikliğine de davet etmekte, 

dinamik ve eleştirel bir fıkıh anlayışına çağırmaktadır. 6

Biz de inşaAllah (Allah dilerse) namazda elleri kaldırma meselesini delilleriyle 

inceleyecek, bu delillerin sıhhatini değerlendirecek ve bir sonuç ortaya koymaya 

çalışacağız; fakat özellikle Bayram Namazı, Cenaze Namazı ve iftitah tekbirinde 

elleri kaldırmanın dışındaki yerlere ağırlık vereceğiz. 

 

Kitabı hazırlarken eserlerinden yararlandığım kıymetli şahsiyetlerin de 

mükâfatlarını Allah Subhanehu ve Teala nın eksiksiz olarak vermesini dilerim. 

 

Muvaffak kılacak olan Allah Azze ve Celle dir. 

 

5 Prof. Dr. Yusuf el-Kardavi, Çağdaş Meselelere Fetvalar, Giriş
6 Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu, Namazların birleştirilmesi, İlâhiyât Yay., Giriş
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ARAŞTIRMADA TAKİP EDİLEN METOD

Usûlü olmayan bir araştırmada vusûlün olamayacağı açıktır. Elde edilen delil 

ve malzemelerin, ilmî usullerle hareket edilmeyip peşin hükümle değerlendirmeye 

tâbi tutulması tamamen yanlış netice verir. Bu yüzden, akademik çalışmalarda 

titizlik gösterilmesi gereken temel ilke objektiflik (âfâkîlik, neslellik) ve ağırbaşlılık

(dikkat, teenni, ihtiyat) olmalıdır. Çünkü sübjektiflik (enfüsîlik, öznellik) ve 

acelecilik, daha baştan usûl hatası ile malül bulunduğundan doğruların önünde ciddi 

bir engel teşkil edecektir. 

 

Yapılan bu araştırmanın, kapsamlı bir tahriç çalışması olmadığı iddiası belki 

gündeme getirilebilir. Çünkü bahse konu olan rivayetlerin senet tetkiki yapılırken, 

genellikle tartışılan/cerhedilen râvîler hakkında bilgi vermekle yetinilmiş ve 

değerlendirme yapılmıştır. Şüphesiz, ilgili rivayetlerin bütün tariklerinin ve sika 

olanlar dâhil tüm râvîlerin tek tek ele alınarak bir şema ile gösterilmesi daha uygun 

olabilirdi. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, tenkit konusu yapılmamış ve ittifakla 

sika kabul edilen râvîlerin ele alınması, ikna edici olması bakımından 

pratik/psikolojik fayda sağlamakla birlikte, sonucu etkileyecek bir faktör olarak da 

görülmemelidir. 7

Araştırmada ele aldığımız rivayetlerin sıhhati ile ilgili yalnız bir kaynaktan 

değil, çeşitli kaynaklardan alarak genel bir değerlendirme ile görüşümüzü ortaya 

koyduk. Bu metodun ilmî araştırmalarda objektiflik ilkesi açısından çok önemli bir 

düstur olduğu kanaatindeyiz. 

 

Hadislerden önemli bulduklarımızda Arapça metnini de zikrettik. Dipnotlarla 

verilen kaynaklarla beraber bu yönteme her ne kadar gerek kalmasa da yararlı

olacağını düşündük. 

 

Bir konuda hadislerden hüküm çıkarmak istediğimizde, o konuyla ilgili bütün 

rivayetleri toplayıp, bu toplanılan rivayetlerin bütününden hareketle bir sonuca 

gitmek veya hüküm vermek gerektiği ilkesini bu araştırmamızda temel bir prensip 

olarak belirledik. 8 Allah muvaffak kılsın. 

 

7 Prof. Dr. Zekeriya Güler, Vesîle ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri (Tahric ve Değerlendirme) 

adıyla neşredilen makale (İlam Araştırma Dergisi, c. II, sy. 1, Ocak-Haziran 1997) 
8 Prof. Dr. Yusuf el-Kardâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, ( Çev: Bünyamin Erul ), İstanbul, 1991, s. 117–

128. 
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BU KONUDA YAZMAMIZIN ÖNEMİ

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

 
“Gariplere müjdeler olsun! Onlar, benden sonra insanların bozdukları

şeyleri düzeltenlerdir.” 9

Hadiste de buyrulduğu gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in sözüne 

göre bozulmalar olacaktır ve birtakım kişiler bunları düzeltmeye çalışacaklardır. 

Allah, bizi o zümreye dâhil eylesin.  

 

İşte bu araştırmamızın sonucunda elde edeceğimiz kanaatten de anlaşılacağı 

üzere bugün birçok kişinin sünnette olan bir fiili terk etmeleri ve bu fiilin terkinin de 

sünnette yerinin olduğunu zannetmeleri söz konusudur. Bu da yukarıdaki hadiste 

geçen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in sözüyle paralellik arz etmektedir.  

 

Hafız İbn Receb radıyallahu anh diyor ki:  

 

“Kendisine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in emrinin ulaştığı her 

kişinin yapması gereken; bunu ümmete beyan etmek, onlara nasihat edip bu emre 

tâbi olmaları için çalışmaktır. İsterse bu, ümmette büyük bir zatın görüşüne ters 

olsun. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in emri, hata ederek muhalefet 

eden büyük bir zatın sünnete aykırı emrinden tazim edilmeye ve uyulmaya daha 

layıktır (hak sahibidir). İşte bu itibarla sahabeler ve onlardan sonra gelenler sahih 

sünnetlere muhalefet edenleri tenkit etmişlerdir. Bazen belki de tenkitlerinde kaba 

ifadeler de kullanmışlardır.” 

 

Bu konuda Buhârî’nin (v. 256/869) ‘Raf’ul Yedeyn fi’s-Salât’ı yazma nedeni 

bizim yazımızın da nedenini çok iyi açıklamaktadır: 

 

���� ��� �� ���� ��� ��ی�� �� ����� ��� ������ ���� ��� ��س� �� �������
 �� � ی���� ���� ث�� �� ���س�� ��� ����� ��� �� ����� ��� ����� ‘������ ���� �

��� ��� �ص���� ����ی��� ����� ث� ��� �������� ������� ����� ��� �� ص��
 �� ��� ����� ����� �� ����� ������ ����� �� ����� �� ����� ��� ������

 �� ������� ���‘ ����� ��� ����� ص��� ����� ���� ������ �� س�� �س��

 
9 Sünen-i Tirmizî, İman, İbn Ebi Şeybe (8/134) Hadis sahihtir. 
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���� ������ ���� ������ ����� ������ ������� ی���� �س������ ������ �����
�������� ���� �����.

“Namazda, rükûya giderken ve rükûdan kalkarken elleri kaldırmayı inkâr 

edene, Arap olmayanlara (aceme) durumu anlaşılmaz hale getirene, kendisini 

ilgilendirmeyeni üstüne alarak, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem in, ashabının

ve tabiinin yaptıkları ve söyledikleri ve bununla alakalı rivayetler ve yalanda 

birleşmeleri mümkün olmayan kimselerin birbirlerinden rivayet ettikleri sahih 

haberlere tabi olan selef âlimler olduğu halde, beyinlerine ve kemiklerine kadar 

işlemiş bidatleri, göğüslerindeki kinleri ve kalplerinin tiksinti ile sıkışması sonucu, 

kibirlenerek peygamberlerin sünnetine ve onu yaşayan sünnet ehline düşmanlık

gösterene, dinde samimi olan acem’i bu batıl üzere, çevrelerine toplayarak 

gururlananlara reddiyedir.” 

 

İşte bu konu hakkında yazmamızın önemi ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

 

Yazarını ve okuyucusunu bu yazımızdan yararlandırmasını, kendi rızasına 

uygun kılmasını Yüce Allah’tan dilerim. Hata ve kusurlarımızın affını da Yüce 

Allah’tan niyaz ederim. Allah bizi kendisine lâyık kul ve Rasulü’ne lâyık ümmet 

eylesin ve bizi hak yoldan ayırmasın. 

 

Çok değerli Anne ve Babama: 

 

ص������� ���������� ����� ������������ ���� ����� ���������� ���� ������ ������� ������� ��������� 

“Ya Rabbi onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona 

mükâfat olarak Sen de onlara merhamet buyur!” 

 

İsra Sûresi, 24. Ayet 

 

“Rabbimiz bizden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işitensin, her şeyi 

bilensin.” 

 

Âdem ince el-Dilaverî 
ademince@hotmail.de 

 

Hicrî 26.02.1428 / Miladî 16.03.2007 
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MÜÇTEHİTLERİN, SÜNNETE UYMAK VE SÜNNETLE ÇELİŞEN 

GÖRÜŞLERİNİ TERK ETMEKLE İLGİLİ SÖZLERİ

Konuya başlamadan önce müçtehitlerin, sünnete tabi olmak ve kendilerinin 

sünnetle çelişen görüşlerini terk etmekle ilgili sözlerinden bir kısmını nakletmek 

faydalı olacaktır. Umarım bu, müçtehitleri hatta onlardan daha aşağı derecede olan 

kimseleri körü körüne taklit edip onların mezhep ve görüşlerine sanki gökten 

indirilmiş nass gibi bağlanan kimseler için bir uyarı ve nasihat olur. 

 
Allah Teala şöyle buyuruyor:  

“(Ey İnsanlar) Rabbinizden size indirilen (Kitap ve Sünnet)‘e uyun. Onun 

dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az öğüt 

alıyorsunuz.” 

 

Araf Sûresi 3.Ayet 

 
I. Ebû Hanife (v. 150/767) radıyallahu anh 

Bu müçtehitlerin ilki Ebû Hanife Nûman b. Sabit (v. 150/767) radıyallahu anh 

dır. Arkadaşları Ebû Hanife’den (v. 150/767) hadislerin gereği ile amel edip ona ters 

düşen görüşleri terk etmekle ilgili çeşitli rivayetler nakletmektedirler. Bu sözlerden 

bazıları şunlardır: 

 
1. “Hadis sahih olduğu zaman benim görüşüm odur.” 10 

2. “Nereden aldığımızı bilmedikçe hiç kimseye bizim görüşümüzle amel 

etmek helal olmaz.” 11 

3. “Allah’ın kitabına ve Rasulü’nün sünnetine ters düşen bir söz 

söylediğim zaman benim görüşümü terk edin.” 12 

10 İbn Abidin, “El Haşiye” c.1 s.63. ile Resmul Müfti, Mecmuatü Resail-i İbn Abidin c.1 s.4 
11 İbn Abdil Berr “el İntika fi Fezailil Selaseti’l Eimmetil Fukaha” adlı eseri s.145 Bkz. İbnu’l Kayyım

“İlamul Muvakkıîn” c.2/309, İbn Abidin “el Haşiye Alel Bahrir Raik” 6/293, Resmül Müfti s.29,32 
12 Fullani “el İkaz” s.50 
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II. İmam Malik b. Enes (v. 179/795) radıyallahu anh 

1. “Ben bir beşerim. Doğruyu da bulurum hata da ederim. Sizler benim 

görüşüme bakın. Allah’ın kitabı ve Rasulü’nün sünnetine uyanı alın, 

uymayanı bırakın.” 13

2. “Hz. Peygamber dışında bazı insanların sözleri alınır da terk edilir 

de.” 14

III. İmam Şafiî (v. 204/819) radıyallahu anh 

1. “Bir kimse için Hz. Peygamber’den nakledilen bir sünnetin açıkça  

belirlenmesi halinde, onu bir başkasının sözünden ötürü terk 

etmenin helal olmadığı hususunda Müslümanlar ittifak halindedir.” 15 

2.   “Benim kitabımda Hz Peygamber’in sünnetine aykırı bir şey 

bulursanız, Hz. Peygamber’in sözünü alınız, benim sözümü terk 

ediniz.” 16

3.   “Hz. Peygamber’den nakledilen her hadis benden duymamış bile  

 olsanız, benim görüşüm demektir.” 17 

4. “Herhangi bir konuda bir söz söylemişsem ve Hz. Peygamberden 

buna aykırı sahih bir haber gelmişse, Hz. Peygamber’in hadisi daha 

doğrudur, beni taklit etmeyiniz.” 18 

5. “Hakkında görüş serdettiğim herhangi bir meselede hadis âlimleri 

tarafından benim görüşlerime aykırı bir hadis rivayet edilirse, ben 

sağlığımda da ölümümden sonra da görüşümden cayarım.” 19 

IV. Ahmed b. Hanbel (v. 241/855) radıyallahu anh 

13 İbn Abdil Berr “el Cami” 2/32 Ondan naklen İbn Hazm “el İhkam” 6/149. Ayrıca Bkz el Fullani s.72 
14 İbn Abdil Hadi “İrşadüs Salik” adlı eserinde bu sözün ona ait olduğunu doğrulamıştır. S.227/1 
15 İbnül Kayyım 2/363, Fullani s.68 
16 Herevi Zemmül Kelam 3.47.1, Hatib Bağdadi El ihticaca Biş Şafii 8/2, İbn Asakir 15.9.10, Nevevi “el  

 Mecmu” 1/163 İbnül Kayyım 2/361, El Fullani s.100 
17 İbn Ebi Hatim s.93,94 
18 İbn Ebi Hatim, Ebû Nuaym ve İbn Asakir 15/9/2 
19 Ebû Nuaym 9/107, Herevi 47/1, İbnul Kayyım “İlamul Muvakkıîn” 2/163, Fullani, s.104 
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1. “Beni taklit etme. Malik’i, Şafii’yi, Evzâi’yi ve Sevri’yi de taklit etme. 

Sen de onların aldığı kaynaktan bilgi al.” 20

2. “Evzâi’nin, Malik’in, Ebû Hanife’nin sözlerinin hepsi şahsi görüşten 

ibaret olup bence hepsi eşittir. Delil ancak hadislerdir.” 21

3. “Kim Hz. Peygamberin hadisini reddederse o, helakin eşiğindedir.” 22

İşte, hadislere sarılmayı emretme, basiretsiz bir şekilde taklidi nehyetme 

hususunda imamların söyledikleri bunlardır. Bunlar öyle açık ifadeler ki hiçbir tevil 

veya münakaşayı kaldırmaz. Kaldı ki sünnette sabit olana sarılan kişi, -imamların

bazı sözlerine muhalif de olsa- onların mezheplerinden ve yollarından ayrılmış 

olmaz. Bilakis o hepsine tâbi olmuş, kopması mümkün olmayan sağlam kulpa 

tutunmuş olur. Ancak onların sözlerine muhalif olan sünnetleri terk eden kimse 

böyle değildir. Böyle biri onlara isyan etmekte ve biraz önce onlardan nakletmiş

olduğumuz sözlerine muhalefet etmektedir. 

 

Bütün bu zikredilen sebeplerden ötürü, çeşitli âlimlere bağlı bulunan 

Müslümanlar, müçtehitlerin sözlerinin tümünü almıyorlardı. Aksine Sünnet’e ters 

düştüğü açıkça görülünce bunların birçoğunu terk ediyorlardı. Hatta İmam 

Muhammed ile İmam Ebû Yusuf (v. 182/798), Hanefî mezhebinin üçte biri kadar 

konuda hocaları İmam Ebû Hanife’ye (v. 150/767) ters düşmüşlerdir. 23 

Füru kitapları bunu açıkça ortaya koyan şahitlerdir. İmam Şafiî (v. 204/819) ve 

benzerlerinin yolunu takip edenlerden Müzeni (v. 108/726) gibi âlimler hakkında buna 

benzer şeyler söylenmektedir. 

 

Müzeni (v. 108/726) “el Muhtasar” adlı kitabının başında şöyle diyor: “Ben bu 

kitabı, Muhammed b. İdris eş Şafiî’nin (v. 204/819) ilminden ve onun sözlerinin 

manasından özetledim. Maksadım bu bilgilerden faydalanmak isteyene durumu 

kolaylaştırmak, bununla beraber Şafiî’yi (v. 204/819) ve başkalarını taklitten 

uzaklaştırmak olduğunu bildirmektir.” 24 

20 El Fullani 113, İbnul Kayyım el İlam 2/302 
21 İbn Abdil Berr, “el Cami’” 2/149 
22 İbnu’l Cevzi s.182 
23 İbn Abidin el Haşiye 1/62 
24 El-Elbanî, Sıfatu Salati’n-Nebi 
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Taklit konusunda ünlü İslam âlimlerinden Prof. Dr. Yusuf el-Kardavi Allah 

ondan razı olsun “İslam’da Helâl ve Haram” adlı kitabının girişinde İbnu’l Cevzi’nin 

bir sözünü aktararak sözüne başlıyor ve şöyle diyor: 

 

“ ‘Taklitçi, taklit ettiği şey hakkında kesin bir fikre sahip değildir. Taklit, aklın

çalışmasını durdurur, iptal eder. Hâlbuki akıl, düşünmek ve incelemek için 

yaratılmıştır. Işığında yürünmesi için kendisine bir mum verilen kimsenin onu 

söndürüp karanlıkta yürümesi ne kadar abestir.’ (İbnu’l Cevzi) İslam âleminde belli 

başlı mezheplerden birine kendimi bağlamayı uygun bulmadım. Çünkü bir mezhep 

hakikatın ve doğrunun bütününe şâmil değildir. Bu mezheplerin imamları da 

hatadan uzak olduklarını iddia etmemişlerdir; hata etmişse bir ecir, doğruyu 

bulmuşlarsa iki ecir kazanmışlardır. İmam Malik (v. 179/795) der ki : ‘Hz. 

Peygamber’den başka herkesin doğru ve hatalı sözleri vardır.’ İmam Şafiî (v. 

204/819) der ki : ‘Fikrim hatalı olması ihtimali ile doğrudur. Benden başkasının fikri 

de doğru olması ihtimali ile hatalıdır.’ Yalnız belirli bir mezhebin esiri olmak veya 

belirli bir fıkıhçının fikrinde boyun eğmek, düşünmek; mukayese ve tercih 

duygularına sahip bir Müslüman ilim adamına yakışmaz. Aksine hüccete ve sağlam 

delile esir olmak gerekir; delili daha doğru, hücceti daha sağlam olana uymak daha 

evlâdır. Senedi zayıf, hücceti de çürük olan reddedilmelidir. Hz. Ali radıyallahu anh 

dedi ki : ‘Hakkı kişilerden öğrenmeye çalışma, Önce hakkı tanı, sonra ehlini 

tanırsın.’ “ 25 

Bu taklit hakkında İmam Tahavi (v. 321/933) şöyle der : ”Ancak mütaassıp

yahut kafası çalışmayan kimseler taklitçilik yapar.” 26 

İmam İzzeddin b. Abdusselam şöyle demektedir: 

 

“Bir imamı taklit eden kimi fakihler, tabi oldukları imamın savunulacak bir 

tarafı olmayan bir görüşü üzerinde ısrarla duruyor ve zayıf olduğunu bildikleri halde 

onu taklit etmeye devam ediyorlar. Evet, onlar imamlarını taklit etmedeki 

katılıklarından ötürü Kur’an, sünnet ve sahih kıyasların desteklediği âlime tâbi 

olmaktan kaçınıyorlar. Kitap ve sünnet nasslarının zahirini reddetmek için hileler 

bile yapıyorlar. Taklit ettikleri âlimi savunmak için asılsız yorumlara başvuruyorlar. 

Bu gerçekten çok garip ve şaşılacak bir durumdur. 

 

25 Prof. Dr. Yusuf el-Kardavi, İslam’da Helâl ve Haram, Hilal Yayınları, Önsöz. 
26 Bkz. İbn Abidin, Resmü’l Müfti, Mecmuatür-Resail c.1 s.32 
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Mezhepler ve bağnaz taklitçileri ortaya çıkıncaya kadar, insanlar, herhangi 

bir mezhebe bağlı kalmadan meselelerini kendi aralarında ittifak etmiş âlimlere 

soruyorlardı. Bu âlimlere soru soran da asla kınanmıyordu. Mukallidler de mensup 

oldukları mezhebin imamlarına delilleri olmamasına rağmen peygamberlermiş gibi 

tapıyorlar. Bu tutum haktan ve doğruluktan uzaklaşmaktır. Akıl sahibi hiçbir insan 

buna razı olmaz.” 27

İmam Ebû Şâm ise bu konuda şöyle demektedir: 

 

“Fıkıhla meşgul olan insan yalnızca bir tek mezheple yetinmemelidir. Her 

meselede, Kur’an ve Sünnete en yakın görüşü doğru kabul etmelidir. Eğer önceden 

yazılmış ilimlerin çoğunu güzel bir şekilde öğrenmişse, bunu yapmak kendisi için 

kolaydır. Ayrıca taassuptan ve sonradan ortaya çıkmış olan ihtilaflı meseleler 

üzerinde uzun uzun düşünmekten kaçınmalıdır. Zira bu meseleler üzerinde 

düşünmek, kişinin akıl ve kalp saflığını bulandırır.” 28 

“İslam Hukuk İlminin Esasları (Usûlü’l Fıkıh)” adlı kitapta şöyle denmektedir:

“Buna göre, İslâm hukukunu esas alarak kanun yapacak olan yasama 

organlarının belirli bir mezhep ile bağımlı kalmaması caizdir. Aksine, bütünü 

itibariyle İslâm hukukunu temsil eden fıkıh mezheplerinin görüşleri arasında 

zamanın ve çevrenin şartlarına uygun olan hükmü seçmesi gerekir. İslâm dininin 

zengin tolerans anlayışına ve kolaylık prensibine uygun düşen tutumun bu olduğu

şüphe götürmez. Zira din kolaylık demektir, zorluk demek değildir. Yüce Allah: 

"Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez "(el-Bakara 2/185) buyurmuştur. 

İnsanları zorluğa itmenin; bütün işlerinde hayrı gerçekleştirecek, zaman ve çevre 

şartlarına uygun düşecek çözümleri bulma hususunda sıkıntıya yol açma ihtimalini 

bile bile, kaza ve fetvada onları belirli bir mezheple bağımlı tutmanın dinde hiçbir 

esası yoktur. Allah ve Rasülü, belirli bir mezhebe uymayı veya bizatihi bir müçtehidi 

taklit etmeyi değil, şahıs veya mezheple sınırlamaksızın ilim ehline başvurmayı ve 

onlara sormayı emretmiştir. Çünkü bütün fıkıh mezhepleri tek bir kökten neşet 

etmiştir, hepsinin kaynağı birdir. O da Kitap ve Sünnet, yani ilahî vahiydir. Hiçbirisi 

diğerinin sahip olmadığı muteberiyet ve değere sahip değildir. Muteber olma 

hususunda hepsi eşittir. Kişinin kendisi için en kolay ve uygun olanı almasında 

sakınca yoktur. 

 

27 Prof. Dr. Yusuf el-Kardavi, Es-Sahvetü’l İslâmiyyetü Beyne’l-İhtilafi’l-meşru’i ve’t-teferruki’l-mezmûmi 
28 Ed-Dehlevi, Hüccetullahi’l Baliğa, c.1 
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Şu halde, yasama organının, güvenilir içtihadı görüşler arasından, insanların

hayrına olan sonucu gerçekleştirecek, ihtiyaçlarını karşılayacak, onları sıkıntı ve 

zorluğa katmayacak olanlarını seçmesi gerekir. Zira dinler, ancak, insanların

hayrına olan sonuçları gerçekleştirmek, onlardan zorluk ve sıkıntıyı gidermek üzere 

gelmiştir.” 29

Şatıbî (v. 790/1388) El-Muvafakat’te şöyle demiştir: 

 

"...takva elbisesini kendine bir şiar kıl, insafı elden bırakma, hakkı aramak 

mezhebin, hakkı ehline teslim etmek prensibin olsun... Taassup pınarından sakın

içme, konunun hakikati anlaşıldığında onu kabul edip teslim olmaktan çekinme..." 30 

Nitekim Tahavi (v. 321/933) Şerh Meani'l-Asar (1/372), Ebû Ya'la (v. 307/919)

Müsned'inde (3/1317) ricali sika olan ceyyid bir senedle Salim b. Abdillah b. 

Ömer'den (v. 106/724) rivayet ettiler ki (Salim) diyor ki:  

 

"Mescidde İbn Ömer'le otururken Şamlılardan bir adam geldi ve ona 

hac zamanına kadar umreden faydalanmayı sordu? İbn Ömer dedi ki: “Bu 

güzel bir şeydir.” Adam dedi ki: "Ancak baban bunu nehyediyordu." Adama 

şöyle dedi: "Yazıklar olsun sana! Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 

bunu yapmışken babam bunu nehyetse, sen kimin Rasulullah’ın emrine mi, 

babamın nehyine mi uyarsın?” Dedi ki: "Rasulullah’ın emrine." Adama dedi 

ki: "Hadi kalk, git." 31 

İbn Asakir (v. 571/1175) (1/51/7) İbn Ebi Zib'den şunu rivayet eder. Dedi ki:  

 

“Sa'd b. İbrahim (yani Abdurrahman b. Avf'ın oğlu) bir adam 

hakkında Rabia b. Ebi Abdirrahman'ın görüşüne dayanarak hüküm verdi. 

Ben de ona verdiği hükme muhalif Rasulullahın bir haberini aktardım. 

Bunun üzerine Sa'd, Rabia'ya dedi ki: Bu İbn Ebi Zi'b. Bana göre sika 

(güvenilir) biridir. Bana da Rasulullah’tan verdiğim hükme muhalif bir 

haber naklediyor. Rabia ona dedi ki: “Sen içtihad ettin ve hükmünü 

verdin.” Sad ise cevaben şöyle dedi: "Ne acayib bir durum! Sad'ın hükmünü 

uygulayacağım da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in hükmünü 

 
29 İslam Hukuk İlminin Esasları, T.Diyanet Vakfı Yayınları, Prof. Dr. Zekiyüddin Şa’ban, Çeviren: Doç. Dr. 

İbrahim Kâfi Dönmez 
30 Şatıbî El-Muvafakat (tercüme, s.18–19) 
31 İmam Ahmed (no: 5700) benzerini rivayet etmiştir. Tirmizî de (2/82) sahih olduğunu söylemiştir. 
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uygulamayacağım. Hayır, hayır. Sad'ın hükmünü reddedecek, Rasulullah 

sallallahu aleyhi ve sellem in hükmünü yerine getireceğim. Bu sefer Sad 

davayı yazdığı kararnameyi getirtti ve yırttı. Ardından adamın lehine 

hüküm verdi."  

 

Açıkça görülüyor ki belli bir mezhebe delillerini bilmeden körü körüne 

bağlanmak uygun değildir. İnsan sağlam delile itimat etmelidir. Çünkü hâlâ 

günümüzde mezheplerde mevcut olup da onlarla amel edilen zayıf delillere bağlı

ameller mevcuttur. İnsanlar, bunları hiç araştırmadan kabul etmektedirler.  

 

Bu konuda mezhep imamlarının da kendi görüşlerinin hatalı olması halinde 

sünnete uymanın gerekliliği hakkında sözlerini yukarıda izah etmeye çalıştık. 

Bundan sonra şüphesiz; 

 

“Sözünüz doğru ise delillerinizi getiriniz.” 

 

Bakara Sûresi 111. Ayet 

 

“Helak olan delil üzere helak olsun, yaşayan da delil üzere yaşasın”

Enfal Sûresi 42. Ayet 

 

Şimdi elleri kaldırma hususundaki hadislere geçelim… 
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ELLERİN KALDIRILMASI MESELESİ HAKKINDAKİ HADİSLER 
 

İFTİTAH (BAŞLANGIÇ) TEKBİRİYLE BERABER ELLERİN KALDIRILMASI

��. ������ ��� ��ی�. ��ث�� ���������. ��ث�� ���� �� ���� ��ث�� ��� ����
: �� ������ �� ��� ��� ���س���

�� ص�� �� ���� �س��� ��� ��� ������ ��� ی�ی� ��� ����� ���  ��� �س��
. ���� ��� �� ������ ��� ��� ���. ���� ���� �� ی��� ��� ��� ���. ث� ���. ������

.�� ی���� ��� ی��� ��س� �� ������

Abdullah İbn Ömer (v. 73/692) radıyallahu anh dan, şöyle dedi: 

 
- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in (namaz kılışını) gördüm. 

Namaza durduğu zaman, ellerini omuzları hizasına vardırıncaya 

kadar kaldırırdı. 32

���ث�� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ��� ��ص��� ���. ��ث�� ��� ���� ��������
�� ���� �س������ ��  �� ص�� :����ی��� �� �س��

���� ��� ���� ی�ی�� ���� ی����� �����. ��� ��� ��� ��� ی�ی� ��� ی���� ���� �����
. ��� ��� ����"س�� �� ��� ����"���� ��� ��س� �� ������� ����. �����

Malik İbnu'l-Huveyris radıyallahu anh dan, şöyle dedi: 

- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldığı zaman, ellerini 

kulakları hizasına vardırıncaya kadar kaldırırdı. 33 

32 Müslim (390) ve Ebû Davud (722) 
33 Müslim (391) 
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��. ��ث�� ��� ���� ������� ��ث�� ��� ����� �� ������ �� ��� �� ��ص��
�� ص�� �� ���� �س�� :���� �� ����ی��� �� �س��

���� ��� ��� ی�ی� ��� ی���� ����.� ��� ی���� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ی�ی
�� ��� ����"���� ��� ��س� �� ������� ����. ����� .� ��� ��� ���"س��

Malik İbnu'l-Huveyris radıyallahu anh dan, şöyle dedi: 

 

- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kulaklarının üstü 

hizasına vardırıncaya kadar kaldırdı. 34

HADİSLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

 

Hafız İbn Hacer (v. 852/1448): "Namaza başlarken elleri kaldırmayı elli kadar 

sahabe rivayet etti." demiştir. 35 

İbnu’l Münzir (v. 309/911), ‘El-Mühezzeb’ şerhinde iftitah tekbirinde elleri 

kaldırmanın müstehap olduğuna dair icma olduğunu belirtmiştir. 

 

Fetava’l Keffal’da İbnu’l Münzir’den (v. 309/911) ellerini kaldırmayanın

namazının sahih olmayacağı ve iftitah tekbirinde elleri kaldırmanın vacip olduğu

rivayet edilmiştir. Çünkü İftitah tekbiri vaciptir. Ona göre diğer tekbirlerden hiç biri 

vacip değildir. Bu sebeple de el kaldırmak da vacip değildir. 

 

İmam Nevevî (v. 676/1277) bu söze itiraz etmiş ve merduttur demiş ve şunları

söylemiştir:  

 

Şafiî ve Hanbelî mezhebinde, namaz kılan kişi iftitah tekbiri alırken, rükûya 

varırken, rükûdan ve teşehhüdden kalkarken elleri açık olacak şekilde kaldırmak 

(Bu esnada avuç içlerinin de kıbleye yönelik olması müstehaptır) namazın hey'at 

sünnetlerindendir. Terk edildiğinde sehiv secdesi gerekmez namaz sahih olur. Ama 

sünnet terk edilmiş olur. 36 

34 Müslim (391) ve Ebû Davud (726) 
35 Bkz. Fethu’l Bârî, Ezan, 83–84–85–86 
36 Nevevi, el-mecmu, 3/425 
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İbn Hazm ise el kaldırmak farzdır demiştir. Bu kavil İmam Evzâî’den (v. 

157/774) de mervidir. Hâkim’e göre Humeydi ve İbn Huzeyme’nin (v. 311/924) de 

kavilleri budur. Kadı Huseyn bu kavli İmam Ahmed’e (v. 241/855) de dayandırmıştır.  

 

İbn Abdilberr’den (v. 463/1070) de bu hususta iki kavil gelmiştir: Farz ve vacip 

olduğunu beyan eder. İmam Kurtubî de bazı Malikilerden bu kavli yani el 

kaldırmanın farz olduğunu rivayet etmiştir. 

 

Şafiîlerin meşhur kavline göre el kaldırmak hiçbir yerde vacip değildir. 

Davud-u Zahirî vaciptir der..  

 

Malikilerden bu görüşe mutabık bir kavil mervidir. Ebû Hanife’den (v. 150/767)

de elleri kaldırmamanın günah olduğu rivayet edilmiştir. 37 İbn Huzeyme (v. 

311/924): “Namazda el kaldırmayı ihmal eden, onun rükünlerinden birini terk 

etmiştir” demiştir. 

 

Nitekim İbn Hacer’in (v. 852/1448) de dediği gibi konuyla ilgili olarak 

serdedilen en tutarlı ve kabul edilebilir görüş İbnu’l Münzir’e (v. 309/911) aittir: 

“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in namaza başladığında ellerini kaldırdığı 

konusunda Müslümanlar arasında hiçbir görüş ayrılığı bulunmamaktadır.” 

 

İbn Abdilberr’in (v. 463/1070) de görüşü aynı niteliktedir: “Âlimler namaza 

başlarken elleri kaldırmanın caiz olduğu konusunda icma etmişlerdir.” 38 

Hadisler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in ellerini yukarıdaki sahih 

rivayetlerden anlaşılacağı üzere üç değişik şekilde kaldırdığını ifade etmektedir. 

Bunlar omuz hizası, kulaklar hizası ve kulakların üstü hizası şeklinde rivayetlerde 

geçmektedirler. Yeri gelmişken şunu da belirtmek gerekir ki; ellerin nereye kadar 

kaldırılacağı hakkında kadın ve erkek hakkında bir ayrımın olduğuna dair sahih bir 

hadis yoktur. Ayrıca elleri kaldırırken başparmak uçlarını kulak memelerine 

değdirmenin de, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in sünnetinde yeri yoktur. 

Sahih olan ise kadın ve erkek için yukarıdaki hadislerde zikredilen üç şekildir. 39 

37 Bkz. Fethu’l Bârî, Ezan, 83 
38 Bkz. Fethu’l Bârî, Ezan, 83 
39 Başparmak uçlarını kulak memelerine değdirenlerin delili ise, senedi “Münkatı” olan zayıf bir rivayettir. 

Bu rivayetin zayıf olmasının sebebi, rivayetin ravilerinden olan, Abdu’l-Cebbar İbnu Vail’in babasından 

hadis işitmeyişidir. İbn Hacer “Takrib”de Abdu’l-Cebbar için babasından rivayeti “Mürsel”dir diyor. Ehlince 

malumdur ki: Zayıf rivayet dinde hüccet değildir. Yani zayıf rivayetle amel olunmaz. 
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RÜKÛYA GİDERKEN VE RÜKÛDAN KALKARKEN ELLERİN KALDIRILMASI

1. ELLERİN KALDIRILACAĞINA DAİR RİVAYET EDİLEN HADİSLER 

��� �� �� ��ث�� ��� ������ ��� ������ ���� �� ������ ��� ������ س��� �� ���
�� ���� �س�� ����� �������  �� �� ��� ��� �� ����� ����� ��� ��ی� ����� ص��
�� ����� ���� ی�ی� ��� ی��� ��� ی������ ��� ������ ���� ��� ������ ��� ����

�� ی��� ��� ��� ی���� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� ��� س��
�� ��� ی��� ��س� �� ������

Bize Ebu Nuaym bildirdi ve dedi ki. Bize Şuayb, Ez-Zühri’den O da Salim b. 

Abdullah’tan, O da babası Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh dan bildirdi. 

Dedi ki: 

 

- “Rasulullah sallalahu aleyhi ve sellem namaza kalktığı zaman 

ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır, sonra tekbir alırdı.

Rükûya gitmek istediği zaman da ellerini omuzları hizasına kadar 

kaldırırdı, rükûdan doğrulduğu zaman da öyle yapardı. Başını

secdeden kaldırdığı zaman bunu yapmazdı.” 40 

Hadisi Buhârî (v. 256/869), Müslim (v. 261/874), Tirmizî (v. 279/892), Ahmed İbn 

Hanbel (v. 241/855), İbn Mâce (v. 273/886), Nesâî (v. 303/915), Ebû Davud (v. 

275/888) sahih bir senetle rivayet etmişlerdir. Diğer bir hadis: 

 

������ �س����� �� ��� ��ی� ��ث�� ��������� �� ��� ������ �� ��س� �� ����
 �� ������ �� ����� ���� �� ��������� �� ������� ����� �� ����� ��

 �� �� ����� ��� �� �س�� ��� ی��� ی�ی�‘ ��� ���� �� ��� �� ��� ���� ���
� ��� ������ ���� ���� ��� ��س� �� ������� ���� ��� �� �������� ��� ��� ����

��� ��� ���.

40 Buhârî, Ezan, 83–84–85–86; Müslim, Salât, 21–23; Ebu Davud, Salât, 114–115–116; Tirmizî, Salât, 

76; Nesâî, iftitah, 1–2–3–86; İbn Mâce, ikame, 15; Ahmed 2/147 
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İsmail b. Uveys: Bana Abdurrahman b. Ebiz-Zinad, Musa b. Ukbe’den, O da 

Abdullah b.el-Fadl el-Haşimi’den, O da Abdurrahman b.Hurmuz el E’rac’dan, 

O da Ubeydullah b. Ebi Rafi’, Ali b. Ebi Talib’den bildirdi: 

 

- “Muhakkak ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz için 

tekbir getirdiğinde ellerini omuz hizasına kaldırırdı, rükû etmek 

istediğinde ve kafasını rükûdan kaldırdığında ve iki rekâttan sonra 

ayağa kalktığında (birinci teşehhüdden) aynısını yapardı.” 

 
Ahmed İbn Hanbel (v. 241/855) “Müsned” 717 de, Ebû Davud (v. 275/888) 744 

de, Tahavi (v. 321/933) “Şerhi Meanil Esar”da 3/137 de, İbn Mâce (v. 273/886)

864 de, Beyhâkî (v. 458/1065) “Sünen”inde 2/74 de ve Darekutni 1/287’de 

sahih olarak rivayet etmişlerdir. Hepsi de Ebiz-Zinad tariki ile rivayet 

etmiştir. 

 

������ ���� �� ����� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� ����. ��ث�� ی��� �� ی���
���� ���. ���� ���� �� ی��� ��� ی�ی�. ث� ��� ی�ی�. �� ����ی��� ��� ص�� ���

�� ���� �س�� ��� ی���. ��� ی�ی���س� �� ������  �� ص�� ����� �� �س��
����.

Ebû Kılâbe, Malik bin el-Huveyris'i görmüş:

- Namaz kılacağı zaman tekbir alır, sonra ellerini kaldırırmış. Rükûya 

gitmek istediği zaman ellerini kaldırır, rükûdan başını kaldırdığı 

zaman da ellerini kaldırırmış. Malik bin el-Huveyris, Rasulullah 

sallallâhu aleyhi ve sellem in de böyle yapar olduğunu rivayet 

etmiştir. 41 

�� ���� �س�� �� ص�� :�� ���� �� ����ی��� �� �س��

� ���� ���� ��� ��� ی�ی� ��� ی���. ��� ��� ��� ��� ی�ی� ��� ی���� ���� �����
�� ��� ����"���� ��� ��س� �� ������� ����. ����� .� ��� ��� ���"س��

41 Sahih-i Müslim, Namaz Bölümü, Hadis No: 24. Hadis sahihtir. 
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Malik bin el-Huveyris radıyallahu anh:

- “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldığı zaman ellerini 

kulaklarının hizasına kadar kaldırırdı. Rükû ettiği zaman da ellerini 

kulaklarının hizasına kadar kaldırırdı. Başını rükûdan kaldırdığı 

zaman da ‘semi'allahu limen hamideh’ diyerek yine böyle yapardı.” 

 

Hadisin Buhârî’deki (v. 256/869) bir senedi şöyledir: 

 

 ���� �� ����� �� ������: ��ث�� ��� ������ ���� �� �������� �س����� �� ��� ���
 ��� �� ��ص� �� ���� �� ����ی�� ���

“Ebul-Velid Hişam b. Abdulmelik ve Süleyman b. Harb – Şube - Katade - 

Nasr b. Asım - Malik b. el-Huveyris” 42 

���� ��� ������� ��������.����ث���� ������ ������ ��� �����.����ث���� ی��� ��� س���.����ث���� �����ث����
س������� ����� ���� ������ ����: ����� ������ ����� ������� ����� ����� ������ ���������� �������

��س���� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ��س��� ������ ص���� ������ �������� :�ص���

��س���- ��س��� ������ ص���� ������ �������� ���� ������ ��� .� ��� ��� ��� ����� �������� ����
���� ���� �� ی������ ����� ی�ی��� ����� )) ������� ������((ث��� �����. ی�ی��� ����� ی������ ��������

����� ���� ���. ���� ی�ی�� �������))س����� ����� ���� �����((���� ���. ی���� ���� ������ 
.�������� ��� ���� ی�ی� ��� ی���� ���� ������� ��� ص�� ��� ����� �����

Yukarıdaki metin Tirmizî’ye (v. 279/892) aittir. Hadisin Raf’ul Yedeyn’deki 

metni şöyledir: 

��ث�� ���� ��ث�� ی��� �� س��� ��ث�� ��������� �� ���� ��ث�� ���� ��
����� ��� ����� �� ����‘ ���� ��� ���� �� ���� �� �ص��� �����: ���� ���

�� ��� ������ ����: ی���_  ���� ���� ����� ������ �� ص���: �����.‘ �س��
��� ������ �� ������ ��:������ �� .����� :����� .��� :��� ����� ��� ��� ��� ���

.ی�ی� ���� ��� ���� ��� ��س� �� ������� ���� ��� �� �������� ��� ��� ���

42 Sahih-i Müslim, Namaz Bölümü, Hadis No: 25 Malik bin el-Huveyris hadisini Buhârî, Nesâî ve İbn Mace 

de rivayet etmişlerdir. Hadis sahihtir. 
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Musedded (Tirmizî’de Muhammed): Bize Yahya b. Said bildirdi ve dedi ki: 

Bize Abdulhamid b. Ca’fer bildirdi ve dedi ki: Bize Muhammed b. Amr bildirdi 

ve dedi ki: 

 

- Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem in on sahabesinden Ebu 

Humeyd’e şahitlik ettim. Onlardan biri olan Ebu Katade b. Rabiy 

şöyle diyordu: “Ben Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem in 

namazını en iyi bileniyim. Dediler ki: Nasıl? Allah’a yemin olsun ki 

O’na sohbet olarak (arkadaş olarak ) ne sen bizden daha öncesin, 

ne de bizden O’na daha çok tabi olmaktasın? Dedi ki: Bilakis O’nu 

gözlemledim (seyrettim). Dediler ki: Söyle o zaman. Dedi ki: 

Namaza durduğu zaman, rükû ettiğinde, rükûdan kafasını

kaldırdığında ve iki rekâttan sonra (birinci teşehhüd) ellerini 

kaldırırdı.” 43 

ث���� ��ص�� ���� ������ ���� �����. �����ث���� ���� ���� �������.����ث���� ��� ��� ����� �����ی�
����� ���� ��� ���� ��� �����:

��س���� ��� ی����- ��س��� ������ ص���� ������ �������� ����� ��س����� ������. ��� ����� ���
����� ���� ��س�� ��� �������. ���� ��� ������ ���� ����. ���� ی�ی� ��� ����� ����� 

��� ��� ������.

Raf’ul Yedeyn’deki senediyle: Muhammed b. Mukatil: Bize Abdullah haber 

verdi ve dedi ki: Bize Zaide b. Kudame haber verdi ve dedi ki: Bize Asim b. 

Kuleyb el-Curmi, O da Vail bin Hucr radıyallahu anh, dan şöyle demiştir: 

 

- “Ben kendi kendime dedim ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve 

sellem’e muhakkak ve iyice bakayım, nasıl namaz kılıyor? Bunun 

üzerine baktım Rasulullah kalktı kıbleye doğru durdu. Sonra 

ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırdı. Sonra rükûya gittiği

43 İbnu Ebi Seybe Musannefinde (1/225) Ebu Davud (730) Tirmizi (304) İbnu Mace (862) Darimi 

(136300 İbnul-Carud (192–193) Tahavi “Şerhu Meanil-Esar “da (1–195) İbnu Huzeyme (1–297) İbnu 

Hibban (1865–1867–1876) Buhari rahimehullah dedi ki: Ebu Asım’a, Abdulhamid b. Ca’fer hadisini 

sordum, tanıdı (tasdikledi). Hadisteki Arapça metin Tirmizî’ye aittir. 
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zaman ellerini bu şekilde kaldırdı. Başını rükûdan kaldırınca ellerini 

böylece kaldırdı.” 44 

��� ��ی�� �� ��� �������� ��� ���:-���� ���� �����–��� ��� �� �����
.������ �� س��� �� ����

- Ali b. Abdullah (zamanının en âlimi idi) dedi ki: Zuhri, Salim’den O 

da babasından (Abdullah b. Ömer) bildirdiğine göre; namazda elleri 

kaldırmak Müslümanlar üzerine haktır. 45 

: ��ث�� ی�ی� �� ��ی� �� س��� �� ����� �� ����� ���: ��� ��� ��ث�� ���� ���
.����� �ی�ی�� ������� ی������� ��� ����� ���� ����� ���س��‘ ��� �ص��� �����

Musedded dedi ki: Bize Yezid b. Zurey’, Said’den, O da Katade’den, O da El-

Hasen’den bildirdi ve dedi ki: 

 

- “Nebi sallallahu aleyhi ve sellem in ashabı rükû ettiklerinde ve 

rükûdan doğrulduklarında, ellerini sanki bir pervane gibi 

kaldırıyorlardı.” 46 

Diğer bir hadis: Raf’ul Yedeyn’de geçen metniyle: 

 

������ ����� ������ ��������� ������ ��� ��ی� ������ ���� �� ��� ��� ���
�� ��� ����� ���� ی���: ی������ی� ��� ی����� ���� ی��� ���� ی��� س��

��� ��� ��� ی��� �����: ��س� �� ������� ���� ی���� ������� ��� �����
��� ������� :�.

Ebû Davud’da (v. 275/888) geçen metniyle: 

 
44 Sünen-i İbn Mace, Namazı ikame ve ondaki sünnetler bölümü. Hadis No: 867. Bu hadisi Ahmed, Ebû 

Davud, Nesâî daha uzun bir metin halinde rivayet etmişlerdir, İbn Huzeyme ve Beyhâkî de onların

metnine benzer bir ifadeyle rivayet etmişlerdir. Hadis sahihtir. Hadisteki Arapça metin İbn Mâce’ye aittir. 
45 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 19 
46 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 64 
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����� ی������ ����� ������������ ���� ��ی���� ���� ������� ���� ��س�������� ����ث���� �������� ���� �������� ����ث����
���������� ی������� ��������� ������� ������ ����� ����������� �������� ����� ���� �������ی��� ���������������� ��������

ی������� ���������� س������� ������ ی������� �������� ��� ���� ����������������� �������� ی���ی��� �������

- (İbn Cüreyc 47 şöyle der:) “Nafi’ye Abdullah İbn Ömer, ellerini 

iftitah tekbiri alırken mi daha yukarı kaldırırdı, yoksa diğerlerinde 

mi diye sordum. O da ‘Hayır (hepsinde) aynı seviyede (kaldırırdı)

diye cevap verdi. Bunun üzerine ben de ‘Bana (bunu) işaretle 

göster’ dedim. O da göğüslerine ya da biraz daha aşağısına işaret 

etti.” 48 

- İbn Abdilberr (v. 463/1070) “Temhid” adlı eserinde şöyle dedi (9–

219): Ömer b. Abdülaziz (v. 101/720) dedi ki: ”Biz Medine’de namazda 

ellerini kaldırmayanları edeplendiriyorduk.” 

 

.��� �� ی��� ی�ی�‘ ��� ی��� ��� ��� ����� �� ��� �� �ص��� �����

- Ve hiçbir ilim ehli katında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem in 
namazda el kaldırmadığı sabit olmamıştır. 

 

���� �����‘ ����� ی��� �� س��� ��� ����� �� �ص��� �����: ��� �������
ی����� �ی�ی�� ��� ������ ���� ��� ����� �������� ���� �س�� ������� ������� 

� � ��� �� ������� ����� �� ����� ������� �س�� �� س�� �������� ������
�‘������ �� ���� �� ��������� �������� ���� �� ���� ���� �س�� ��

���� ��ی�� ����س�� ������ �� ���� �� ������ ������ �� ������ �� ������
������� ����� �� ��� �������� ����� �� ����ی��� ���� ��س� ������� 

 ������� ������� ���� ����]��� ����� ��� �� ���� ������� �� ����
������� [���� ����� �� ���.

47 Buhârî’nin rivayetinde sened şöyledir: Nafi-İbn Cüreyc-Abdurrezzak-Muhammed. Ebu Davud’da ise 

sened şöyledir: Nafi-Eyyub-İsmail İbn İbrahim-Ahmed b. Hanbel 
48 Ebu Davud, Salât, 115–116 
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Buhârî (v. 256/869) rahimehullah dedi ki: 

 
- “Ve yine Nebi sallalahu aleyhi ve sellem in ashabından 17 kişiden 

rivayet olunmuştur ki muhakkak ki onlar rükûya giderken ellerini 

kaldırıyorlardı. Bunlar: Ebû Katade el Ensari, Ebû Ubeyd es Saidî El 

Bedrî, Muhammed b. Mesleme El Bedrî, Sehl b. Said es Saidî, 

Abdullah İbn Ömer b. Hattab, Abdullah İbn Abbas, Allah Rasulü 

sallallahu aleyhi ve sellem in hadimi Enes b. Malik, Ebû Hureyre ed 

Devsî, Abdullah İbn Amr b. As, Vail b. Hucr el Hadrami, Malik b. 

Huvayris, Ebû Musa El Eşari, Ebû Umeyd es Saidî, Ali İbn Ebû Talib, 

Ümmü’d-Derda’dır. Allah hepsinden razı olsun.” 49 

[Aynî rahimehullah Buhârî (v. 256/869) rahimehullah’ın bu sözünü ”Umde”de 

nakletmiştir. (5–272) Ve orada on dokuz kişi zikretmiştir.] 

 

Hadisleri çoğaltabiliriz; ama buna gerek olduğunu zannetmiyoruz ve burada 

Buhârî’nin bir sözü ile rivayetleri noktalıyoruz: 

 

������� ��� :����� �� .����� ����� ���ی� ��� ی���� �� ���

Buhârî rahimehullah dedi ki: “Anlayan için zikrettiklerimiz yeterlidir 

inşaAllahu Teala.” 

Hadislerde belirtildiğine göre Buhârî (v. 256/869), Ebû Davud (v. 275/888), 

Müslim (v. 261/874), Tirmizî, (v. 279/892) Ahmed İbn Hanbel (v. 241/855), İbn Mâce (v. 

273/886), Nesâî (v. 303/915), Darekutni, Beyhâkî (v. 458/1065) ve Tahavi (v. 321/933)

rükûya giderken ve rükûdan doğrulurken elleri kaldırmayı sahih olarak 

nakletmişlerdir. Dediğimiz gibi bu hadisleri çoğaltmak mümkündür. Ancak biz bu 

kadarıyla yetiniyoruz.  

 

Aynı zamanda İmam Şafiî (v. 204/819), İmam Ahmed b. Hanbel (v. 241/855) ve 

sonradan bu görüşü benimseyen İmam Malik’e (v. 179/795) göre de rükûya giderken 

ve rükûdan kalkarken eller kaldırılır. Bu, görüldüğü üzere üç imamın, fakih ve 

muhaddislerin çoğunun kabul ettiği görüştür.  

 

49 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 9 
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Tirmizî (v. 279/892) İbn Ömer’in (v. 73/692) hadisini rivayet edip, hadisin 

hasen-sahih olduğunu belirttikten sonra şöyle diyor: “Bu babta Ömer, Ali, Vail bin 

Hucr, Malik bin el-Huveyris, Enes, Ebû Hureyre, Ebû Humeyd, Ebû Useyd, Sehl bin 

Sa'd Muhammed bin Mesmele ve Umer el-Leysi' den birer hadis rivayet edilmiştir. 

Peygamberin ashabından İbn Ömer, Cabir bin Abdullah, Ebû Hureyre, Enes, İbn 

Abbas, Abdullah bin ez-Zubeyr ve daha başkaları bunlar arasındadır. Tabiinden 

Hasan el-Basrî (v. 110/728), Atâ (v. 114/732), Tavus (v. 106/724), Mücahid (v. 103/721), 

Nafi (v. 117/735), Salim bin Abdullah (v. 106/724), Said bin Cubeyr (v. 95/713–14) ve 

daha başkalarının da kavli budur. Malik (v. 179/795), Ma'mer, El-Evzâi (v. 157/774), 

Sufyân İbn Uyeyne (v. 198/813), Abdullah bin el- Mübarek (v. 181/797), Şafiî (v. 

204/819), Ahmed (v. 241/855) ve İshak bu kavle sahip olmuşlardır.” 50 

Büyük Hanefî imamlarından İmam Ebû Yusuf’un (v. 182/798) ileri gelen 

öğrencilerinden ve İmam Muhammed’in arkadaşlarından olan İsam b. Yusuf el Belhi 
51 de sahih delillere itimat ettiğinden dolayı rükûya giderken ve rükûdan kalkarken 

ellerini kaldırıyordu. 52 Yani buradan anladığımıza göre ellerin kaldırılması, kişinin 

Hanefî mezhebinden çıkması anlamına gelmez. Aksine sahih hadis, Ebû Hanife’nin 

(v. 150/767) ya da diğer üç imamın görüşüne ters ise görüşü terk edip sahih hadisle 

amel etmek Hanefî mezhebinin ve tüm mezheplerin bir kuralıdır. Nitekim bu konuda 

yazının başlarında örneklerini verdiğimiz görüşlerden birkaçını tekrar zikretmekte 

fayda görüyoruz. 

 

Ebû Hanife (v. 150/767) radıyallahu anh şöyle der: 

 

- “Hadis sahih olduğu zaman benim görüşüm odur.” 53 

İmam Şafiî (v. 204/819) radıyallahu anh ise şöyle der: 

 

- “Benim kitabımda Hz Peygamber’in sünnetine aykırı bir şey 

bulursanız, Hz Peygamber’in sözünü alınız, benim sözümü terk 

ediniz.” 54 

50 Sünen-i Tirmizî, Kitabu’s-Salât 
51 İsam b. Yusuf el Belhi birçok konuda İmam Ebû Hanife’ye muhalif olarak fetva vermişti. Bu, onun 

sahih delillere bağlılığı ile alakalıdır. 
52 El Bahrur Raik 6/93, Resmü’l Müfti 1/28 
53 İbn Abidin, “El Haşiye” c.1 s.63. ile Resmul Müfti, Mecmuatü Resail-i İbn Abidin c.1 s.4 
54 Herevi “Zemmül Kelam” 3/47/1, Hatib Bağdadi El ihticaca Biş Şafii 8/2, İbn Asakir 15/9/10, Nevevi “el 

Mecmu” 1/163 İbnül Kayyım 2/361 El Fullani s.100 
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İmam Malik (v. 179/795) radıyallahu anh da şöyle der: 

 

- “Ben bir beşerim. Doğruyu da bulurum hata da ederim. Sizler 

benim görüşüme bakın. Allah’ın kitabı ve Rasulünün sünnetine 

uyanı alın, uymayanı bırakın.” 55

Ünlü Muhaddis Ahmed İbn Hanbel (v. 241/855) radıyallahu anh da şöyle der: 

- “Beni taklit etme. Malik’i, Şafii’yi, Evzâi’yi ve Sevri’yi de taklit 

etme. Sen de onların aldığı kaynaktan bilgi al.” 56 

Şeyh Salih el Fullani’nin “İkazu Himem”de (s.63) ve İbn Abidin’in İbnu’ş

Şahne’ye ait “Şerhu’l Hidaye”den naklettiğine göre şöyle deniliyor: 

 

- Hadis, sahih olduğu zaman mezhebin görüşü ile çelişse de onunla 

amel edilir ve kişinin mezhebi hadisin hükmü olur. Hadis ile amel 

etmek, mezhep taklitçisi kişiyi Hanefî, Malikî, Hanbelî ya da Şafiî 

olmaktan çıkarmaz. Nitekim “Hadis sahih olunca benim görüşüm 

odur.” sözü ve diğer imamların naklettiğimiz buna benzer sözleri 

buna delildir. Bu gibi sözlerin benzerlerini tüm imamlar 

nakletmişlerdir. Bu sözlerle, onlar aslında sünneti tam 

bilmediklerine işaret etmişlerdir. (Bu da onların eksikliğini değil, 

takvalarındaki ileriliği gösterir.) Bu yüzden bazen onlardan, 

kendilerine ulaşmamış bir sünnete ters görüşler çıkmakta ve bu 

durumda meseleyi öğrenince bize sünnete uymamızı ve asıl onu 

mezhep kabul etmemizi emretmektedirler. 

 
Bu aynı zamanda şunu da gösterir: Onlar bu hadislerle karşılaşsalardı, bu 

hadislere göre hüküm verirlerdi; ama onlar ellerindeki tüm imkânları kullandılar ve 

neticede içtihat edip hükümlerini beyan ettiler. Onlar bu durumdan dolayı sorguya 

çekilmezler, çünkü Allah celle celaluhu herkesi imkânları ölçüsünde sorumlu tutar. 

Aslında bu imamların bu sözleri, onların üstünden zaten sorumluluğu kaldırır. Eğer 

bir insan bu görüşleri okuyup sahih hadise ters gelmesine rağmen Hanefî ya da 

başka bir mezhebin görüşünü benimsemeye devam ederse aslında o Ebû Hanife’nin 

(v. 150/767) ve diğer imamların bu sözlerine göre Hanefî, Şafiî, Hanbelî ya da Malikî 

olarak davranmış olmaz. Vallahu ‘alem. 

 
55 İbn Abdil Berr “el Cami” 2/32 Ondan naklen İbn Hazm “el İhkam” 6/149. Ayrıca Bkz el Fullani s.72 
56 El Fullani, 113, İbnul Kayyım el İlam 2/302 
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HADİSLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

 

Elleri kaldırmaya delil olarak getirilen hadisler için söylenecek son söz şudur: 

Bu hadislerin hepsi sahihtir ve her ilim adamı (muhaddisler, fakihler vb.) da 

bunların sahihliğini kabul etmişlerdir. Hatta yukarıda da geçtiği gibi elleri kaldırmayı

ashaptan birçok kişi rivayet etmiştir ki bunların içinde Aşere-i Mübeşşere 57 de 

vardır.  

 

Buhârî’ye (v. 256/869) göre elleri kaldırmayı rivayet eden sahabenin sayısı on 

yediye, Aynî’ye göre on dokuza kadar çıkmaktadır. 58 Bu rakam Beyhâkî’ye (v. 

458/1065) göre otuza kadar çıkmaktadır. 59 

Muhammed İbn Nasr El-Mervezî (v. 294/907) şöyle der: “Kûfeliler hariç diğer 

şehirlerde yaşayan bütün âlimler rükûya giderken ve rükûdan kalkarken elleri 

kaldırmanın meşruiyeti konusunda icma etmişlerdir.” 60 

İbn Kayyım (v. 751/1350) konuyla alakalı şunları söylemektedir: 

 

“Bu üç yerde (tekbir alırken, rükûa giderken ve rükûdan doğrulurken) Hz. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in ellerini kaldırdığım içlerinde Aşere-i 

Mübeşşere'nin de bulunduğu otuz kadar sahabe rivayet etmiştir. Bunun aksine bir 

rivayet asla sabit olmamıştır. Tam tersine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 

dünyadan ayrılıncaya kadar sürekli bu (üç yerde ellerini kaldırma) tavrını devam 

ettirmiştir.” 61 

Kettanî (v. 746/1345), “Mütevatir Hadisler” adlı kitabında şöyle demiştir: 

 

Suyûtî (v.911/1505), “el-Ezhâr”da elleri kaldırma hadisini şu yollardan 

getirmiştir: 

 

57 Aşere-i Mübeşşere: Cennetle müjdelenen 10 sahabeye verilen addır. Bu sahabeler şunlardır: 1- Ebu 

Bekir es-Sıddîk, 2- Ömer İbnü'l-Hattâb, 3- Osman b. Affân, 4- Ali b. Ebî Talip, 5- Talha b. Ubeydullah, 6- 

Zübeyr Îbnü'l-Avvâm, 7- Sa'd b. Ebî Vakkâs, 8- Saîd b. Zeyd, 9- Abdurrahman b.Avf, 10- Ebu Ubeyde b. 

el-Cerrâh. 
58 Bkz. Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât” 
59 Es-Sünenü’l Kübra, [2/74–75] 
60 Bkz. Fethu’l Bârî, Ezan, 83–84–85–86 
61 İbn Kayyım El-Cevziyye, Zadul Mead, c.1, Hz. Peygamber’in namaz kılışı, rükû edişi. 
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1. Abdullah İbn Ömer 62

2. Malik İbnu’l-Huveyris 63 

3. Vail b. Hucr 64

4. Hz. Ali 65 

5. Sehl b. Sad 66

6. Abdullah İbnu’z-Zübeyr 67

7. Abdullah İbn Abbas 68 

8. Muhammed b. Mesleme 69

9. Ebû Useyd 70 

10. Ebû Humeyd 71 

11. Ebû Katâde 72 

12. Ebû Hureyre 73 

13. Enes 74

14. Cabir b. Abdullah 75 

15. Umeyr el-Leysi 76 

16. Hakem b. Umeyr 77 

17. El-Arabî 78 

18. Hz. Ebû Bekir 79

62 Buhârî, Ezan 83–86; Müslim, Salât 22 (390); Ebû Dâvud, Salât 117 (721, 722, 741, 743); Tirmizî, 

Salât 189 (255); Nesâî, İftitah 1, 2, 3; İbn Mâce, İkame 15 (858–868) 
63 Buhârî, Ezan 84; Müslim, Salât 24–26 (391); Ebû Dâvud, Salât 118 (745); Nesâî, İftitah 85; İbn 

Mâce, İkame 15 (859) 
64 Müslim, Salât 54 (401); Ebû Dâvud, Salât 117 (723–729, 736, 737); Nesâî, İftitah 107, 139, 187, 

Sehiv 29 
65 Buhârî, Ezan 115, 116, 144; Müslim, Salât 33 (393); Ebû Dâvud, Salât 118 (744), 140 (835); Nesâî, 

Sehiv 1 
66 Buhârî, Ezan 145; Ebû Dâvud, Salât 117; Tirmizî, Salât 227 
67 Ebû Dâvud, Salât (739) 
68 Ebû Dâvud, Salât (747) 
69 Buhârî, Ezan 145; Ebû Dâvud, Salât 117 (734); Tirmizî, Salât 227 
70 Buhârî, Ezan 145; Ebû Dâvud, Salât 117 (734); Tirmizî, Salât 227 
71 Ebû Dâvud, Salât 117 (730); Tirmizî, Salât 227; İbn Mâce, İkame 15 (862) 
72 Ebû Dâvud, Salât 117 (730); Tirmizî, Salât 227; İbn Mâce, İkame 15 (862) 
73 Buhârî, Ezan 115; Müslim, Salât 27–32 (392); Ebû Dâvud, Salât 118, 119 (746, 753); Tirmizî, Salât 

177, 198, (239, 254); Nesâî, İftitah 6, 84, 184; Muvatta, Salât 19 
74 İbn Mâce, İkame 15 (863); Dârekutnî, Sünen, 1/287; Taberânî, el-Evsat; Ebû Ya’lâ 
75 İbn Mâce, İkame 15 (863) 
76 İbn Mâce, İkame 15 (861) 
77 Taberânî, el-Kebir 
78 Müsned, 5/6 
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19. Berâ 80

20. Hz. Ömer 81 

21. Ebû Musa el-Eşarî 82

22. Ukbe b. Âmir 83 

23. Muâz b. Cebel 84

Derim ki (Kettanî), İbn Kayyım (v. 751/1350), “Zadul Mead” adlı kitabında der 

ki: “Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in, üç yerde (iftitah tekbirinde, 

rükûya giderken ve rükûdan kalkarken) ellerini kaldırdığını 30 kadar sahabe rivayet 

etmiştir. Cennetle müjdelenen 10 kişi de, bu hadisi rivayet etmede birleşmişlerdir.” 

 

İbn Kesir’in (v. 774/1372) savına göre ise; “iftitah tekbiri sırasında elleri 

kaldırma” hadisi de, mütevatire özgüdür. Ayrıca iftitah tekbiri sırasında elleri 

kaldırmayı rivayet edenlerin hepsini ardı ardına sıralamıştır. Yalnız buradaki 

mütevatirliğin, secdeye giderken değil de, rükûya giderken ve rükûdan doğrulurken 

olduğunu da kaydetmiştir. 

 

Doğrusu şudur: “Mütevatirlik, tamamen bu üç yerdedir. Yani mütevatirlik, 

iftitah tekbirinde, rükûya giderken ve rükûdan kalkarken elleri kaldırmadadır. 

 

İbnu’l-Cevzî (v. 597/1200), İbn Hacer (v. 852/1448) ve Şeyhu’l-İslam Zekeriyya 

el-Ensârî gibi birçok âlim, elleri kaldırma ile ilgili hadislerin topluca mütevatir 

olduğunu söylemişlerdir. 85 

Görüldüğü gibi yukarıda zikredilen üç yerde elleri kaldırma hadisleri tevatür 

(mütevatir) derecesine kadar ulaşmıştır. 86 

Buhârî (v. 256/869) de ‘Raf’ul Yedeyn’ cüzünün girişinde hadislerin tevatürüne 

şöyle işaret etmiştir: 

 

79 Beyhakî 
80 Beyhakî 
81 Darekutni 
82 Darekutni 
83 Taberânî, el-Kebir 
84 Taberânî, el-Kebir 
85 Kettanî, Mütevatir Hadisler 
86 En-Nazmu'l-Mütenasir Minel-Hadisi'l-Mütevatir, 58; Ayrıca Bkz. El-Ravdatu’n-Nediyye, Thk. Şeyh 

Ahmet Şakir, 1/93–97 
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“..Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem in, ashabının ve tabiinin yaptıkları

ve söyledikleri ve bununla alakalı rivayetler ve yalanda birleşmeleri mümkün 

olmayan kimselerin birbirlerinden rivayet ettikleri sahih haberlere tabi olan 

selef âlimler olduğu halde…” 

 

Mütevatir hadis, adeten (rakam olarak) yalan söylemek üzere birbirleriyle 

anlaşmaları imkânsız bir topluluğun rivayet ettiği ve maddi bir şeye isnad ettikleri 

rivayettir. Mütevatir hadis; 

 

1- İlim ifade eder. Bu da kendisinden nakledildiği zata nisbetinin sahih olduğunun 

kat'i (kesin) olması demektir. 

 

2- Eğer haber anlamını ihtiva ediyorsa, tasdik edilmesi, eğer istek (emir ve yasak) 

ihtiva ederse uygulanması suretiyle neye delâlet ediyorsa gereğince amel etmeyi de 

ifade eder. 87 

Rivayetlerin tevatür 88 derecesindeki kuvvet ve çokluğuna bakan Evzâi (v. 

157/774) ve Davud-u Zahirî el kaldırmanın vücûbuna bile kail olmuşlardır. 

 

Şimdi ellerin kaldırılmayacağına dair delil gösterilen hadislere geçelim: 

 

2. ELLERİN KALDIRILMAYACAĞINA DAİR RİVAYET EDİLEN HADİSLER 

 

Bu konu hakkında elleri kaldırmamayı uygun gören Hanefîlerin delilleri 

aşağıda zikrettiklerimizden fazladır; fakat bizim aşağıda zikretmediğimiz delillerin 

zayıflığı artık tüm âlimlerce kabul edilmiştir. 89 Aşağıdaki deliller ise hâlâ Hanefîlerin 

sahip çıktığı delillerdir. Şimdi bu delilleri inceleyelim. 

 

87 Hadis Usulüne Giriş, M.Salih el-Useymin; “Mütevâtir haber doğruluklarıyla bilinen kimselerin senet 

zincirinin ilk tabakasından son tabakasına varıncaya kadar kendileri gibi (doğruluklarıyla meşhur olan) 

kimselerden naklettikleri haberlerdir” (Nevevi) Mütevâtir hadislerin sayısı hakkında 5’ten 1500’e kadar 

olduğuna dair çeşitli görüşler vardır. Ancak sayısı hakkındaki en güzel tespit sayısının çok olduğu

görüşüdür. 
88 Elleri kaldırma konusundaki hadislerin tevatür derecesine çıkmasıyla, Hanefîlerin ‘umum-u belvâ 

olaylarda âhâd haberi kabul etmeyiz’ şeklinde beyan ettikleri usûl doğrultusunda ellerini 

kaldırmamalarının da haklı bir gerekçesi kalmamaktadır. 
89 Hanefi mezhebine göre başlangıç tekbiri dışında eller kaldırılmaz. Bk. Merginâni el-Hidâye, 1/51. Bizim 

buraya almadığımız hadislerin zayıflığı için Bkz. Şevkani, Neylü'l-Evtâr, [2/199] / 11,181; Zeylâî, Nasbu’r 

Râye, I, 394–396; Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları, İbn Kayyım el-Cevziyye, Karınca Kitap 
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Delillerin ilki şöyledir: 

 

�� ���� �س�� ���� ��� ی��� ی�ی� �� �� ��� �� ص�� �� �ص�� ��� ص�� �س��
���� �� ������ �� ����� ��� ��� ��� 

- Yezid b. Ebî Ziyâd-Abdurrahman b. Ebî Leylâ-Berâ senediyle rivayet 

edilen bu hadiste deniyor ki: "Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve 

sellem namaz için tekbir aldığında ellerini kulaklarına yakın

kaldırır, sonra bir daha (bu hareketi) yapmazdı." 

 

Tirmizî’nin (v. 279/892) “Sünen”inde 256 ve 257’de ve Ebû Davud’un (v. 

275/888) “Sünen”inde 749, 750, 752’de ellerin yalnız birinci tekbirde 

kaldırılacağına dair yukarıda rivayet edilen hadis ve bunun değişik şekilleri 

mevcuttur; fakat bu hadislerin müdrecliği ispatlanmıştır. 

İmam Ahmed (v. 241/855) dedi ki: “Bu hadis hiçtir.” Yahya bin Main dedi ki: 

“Bu hadisin isnadı sahih değildir.” El-Bezzar: “Yezid'in hadisi sahih değildir.” İmam 

Şafiî (v. 204/819) der ki: “İnsanlardan birisi, bu hadis sebebiyle ravi Yezid’in 

yanıldığını ileri sürmüştür.” Darekutni bu ziyade olmaksızın hadisi Yezid bin Ebî 

Ziyâd yoluyla el-Berâ’dan rivayet etmiştir. Doğrusu da budur, demiştir. El-Humeydî: 

“Bu ilaveyi Yezid yapmıştır. Yezid ilave yapar.” demiştir. Hattâbi (v. 388/998): "Bunu 

tekrarlamazdı" cümlesini Şerîk'den başka nakleden yoktur, demiştir. Ebû Ömer: “Bu 

cümleyi yalnız Yezid rivayet etmiştir. Hadisi ondan rivayet eden hafızlardan hiçbiri 

"Bunu tekrarlamazdı" cümlesini zikretmemişlerdir.” demiştir. 

 

Buhârî (v. 256/869), Şafiî (v. 204/819), İbn Uyeyne (v. 198/813), Darimi, Berâ 

hadisini zayıf görmüşlerdir. Hadis hafızları, "Sonra bir daha kaldırmazdı" cümlesinin 

hadisten olmayıp, ravi Yezid bin Ebî Ziyâd’ın sözü olduğunda ve haberin "müdrec"

olduğunda ittifak etmişlerdir. Nitekim Şu'be, Sevrî, Halid et-Tahhân, Zuheyr ve 

başka hafızların rivayetinde bu cümle yoktur. 

 

Müdrec Hadis: Bu hadislerin senedinde veya metninde rivayet edenlerden 

biri tarafından hadisin aslında olmayan ve rivayet edenlerin hadisin aslında 

olduğunu zannettikleri bir veya birkaç kelime ya da cümle eklenerek rivayet edilen 
hadislere denir. Senedde geçen Yezid b. Ebî Ziyâd'dan dolayı hadis zayıftır. ‘Ellerini 



36

bir daha kaldırmazdı’ cümlesi Yezid İbn Ebî Ziyad’ın sözüdür. 90 Bu hadisin zayıflığı 

hakkında ittifak olduğundan bununla amel edilemez. Ellerini kaldırmayanların diğer 

deliline geçelim: 

 

� ی��� ���ی� ���� �� ����� �� ������ �� ���� �� �� ��� ������ ����
��‘ ��� ����� �����: ���� �� ���� �� ���� �� س��� ��� ���� ����� �ی�ی��

���� ������" :�� �� �� ����� ����� �ی�ی�� ����� ����� ��� ���� �س����
� �� ������� ��� ی��� ����� ��� ���� ���� �����" ����� ������ �� ��� ���
�� ی��� ���� ��� �� �� �� �� ������ ���‘ �����  �� ��� ��ی�� �� �������

��� ����� � ����� �����.

Veki’nin, el-A’meş’den, O’nun da el-Müseyyib b. Rafi’den, O’nun da Temim b. 

Tarafe’den, O’nun da Cabir b. Semure hadisi ile baz bilmeyenlerin ihticac 

edip dedikleri gibi:  

 

- “Biz namazlarımızda ellerimizi kaldırıyor olduğumuz halde 

yanımıza Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki: ‘Sizlere 

ne oluyor da ellerinizi inatçı atın kuyruğu gibi kaldırıyor 

görüyorum. Namazda sakin olun.’ “ 

 
Burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in sözü kıyamda değil, son 

teşehhüddeki (son oturuş) el kaldırmalardır. Bazıları bazılarına elini kaldırarak selam 

veriyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüdde elleri kaldırmayı nehyetti. 

(yasakladı) İlimden nasibi olmayanların yaptığı gibi; bu, benzer rivayetlerle ihticac 

edilemez. (delil olarak gösterilemez) Bu bilinendir, meşhurdur ve bunda ihtilaf 
yoktur. Bu hadisi de zaten Müslim (v. 261/874) (1/322), Ebû Avane (2/85) ve 

muhaddislerin çoğu kitaplarında “Selam ve teşehhüd babları”nda rivayet 

etmişlerdir.  

 

Onların dedikleri gibi olsaydı, birinci tekbirde ve bayram namazının

tekbirlerinde elleri kaldırmak nehyedilmiş olurdu. Çünkü hadis, hiçbir el kaldırmayı

istisna etmemiştir.  

 

90 Bkz. İbn Kayyım, Zadul Mead 1c. 151s; Tirmizî 256, 257; Ebû Davud 749, 750, 752 
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Aşağıdaki rivayet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in bu sözü 

söylemesindeki amacını açıklamaktadır: 

 

س��� ���� �� س���: ��ث��� ��� ���� ��ث�� ���� �� ������ �� ������� ���
����� ������ ����� ������ ����� ����: ����‘ ��� ��� ص���� ��� �����: ی���

"‘���ی�� ���� �����  �� ��� ���� ی����� ��ی�ی�� ����� ����� ��� ���� ����:
ی��� ����� �� ی�� ی�� ��� ���� ث� ی��� ��� ���� �� �� ی���� ��� �� 

�����"

Ebû Nuaym’ın, Misar’dan, O’nun da Ubeydullah b. El-Kibdiyye hadisi onu 

beyan ediyor. O, şöyle dedi: 

- Cabir b. Semura’yı şöyle derken işittim: “Nebi sallallahu aleyhi ve 

sellem in arkasında namaz kıldığımızda şöyle derdik: Esselamu 

aleykum, Esselamu aleykum. Mısmar eliyle işaret etti. Bunun 

üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem : ‘Bunlara ne oluyor da 

elleriyle inatçı atın kuyruğu gibi işaret ediyorlar. Onlardan birinin 

elini baldırına koyup, sonra kardeşine sağından ve solundan selam 

vermesi yeterlidir.’ “ 91 

Buhârî (v. 256/869), bu konuda şöyle dedi: “Bir kişi Rasulullah sallallahu aleyhi 

ve sellem in demediğini tevil etmesin (yorumlamasın) veya yalanlar uydurmaktan 

sakınsın.” 

 

Veki dedi ki: “Kim ki hadisi geldiği gibi taleb ederse O, sünnet sahibidir. Kim 

de hevasını güçlendirmek için taleb ederse O da bid’at sahibidir.” 92 

Bu hadisin de görüldüğü gibi yanlış yorumlanması söz konusudur. Rasulullah 

sallallahu aleyhi ve sellem in buradaki sözü teşehhüdde selam verirken el 

kaldırmakla ilgilidir. Bu hadisin rükûya giderken ve rükûdan kalkarken el 

kaldırmayla ilgisi yoktur. Nitekim İmam İbn Hacer el-Askalânî’nin (v. 852/1448)

düzenlediği Buhârî’nin (v. 256/869) eseri ‘Raf’ul Yedeyn fi’s-salât’ adlı cüzde bu 

belirtilmiştir.  

 

91 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 79–80 
92 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 96 



38

Diğer delile geçelim: 
 

��ث�� ���� ��ث�� ���� �� س���� �� ��ص� �� ���� �� ��� ������ �� ��س��
����� �� �� �ص�� ��� ص�� �س�� �� ص�� ����� �� �� ��� ��� ��� ����� �

�س�� ���� ��� ی��� ی�ی� �� �� ��� ��� ��� ��� ����� �� ������ �� ���� ���
��� ���� ��ی� �� ����� ��ی� ��� ��� ی��� ��� ���� �� ��� ����� �� 

� ��� ��� س���� ������ ���� �������ص��� ����� ص�� �� ���� �س�� ��������

Sufyan’dan, O da Asım b. Kuleyb’den, O da Abdurrahman b. el-Esved’den, O 

da Alkame’den rivayet olunur ki: O şöyle dedi: 

 
- Abdullah İbn Mes'ûd şöyle dedi: Size Rasulullah sallallahu aleyhi ve 

sellem in namazı gibi namaz kıldırayım mı? Namazı kıldırdı, ellerini 

bir defadan başka kaldırmadı. 93

Tirmizî (v. 279/892): “İbn Mes’ûd’un (v. 32/653) bu hadisi hasendir. Sahabe ve 

tabiin âlimlerinden pek çoğunun görüşü bu hadis üzeredir. Sûfyân es Sevrî ve 

Kûfeliler gibi.” 

 

İbn Hazm ve İbn Kattan sahih demişlerdir; ayrıca Hanefîlerden; İbn 

Turkumani, Kemal İbn Humam, Hafız Kasım İbn Kutlubuga, Bedreddin el Aynî, 

Zafer Ahmed et Tehanevî, Halil Ahmed Serenfuri, Muhammed Enver Sah Keşmiri, 

Yusuf Binnurî, Zekeriyya Kandehlevî de sahih demişlerdir. 

 

Şeyh Nasıruddin El-Elbani (v. 1419/1999) de bu hadisi Miskatu’l Mesabih 

tahkikinde 94 sahihlemiş ve demiş ki bu hadis İmam Müslim’in (v. 261/874) şartlarınca 

sahihtir ve bu hadise nispet edilen illetlerin hiç birinin değeri yoktur, ayrıca ‘Sahih-u 

Sünen-i Ebû Davud’ 95 adlı çalışmasında da bu hadis için sahih demiş.

Tirmizî şârihi Mübarekpûrî (v. 1353/1934) bu hadisin şerhinde konu hakkındaki 

delilleri uzun uzadıya anlattıktan sonra sözlerini şöyle bitirmektedir: 

 

93 Tirmizi,257, Nesâî, İftitah: 1; Ebû Dâvûd, Salât: 116 
94 Bkz. 1/254 no: 809, dipnot 3 
95 Bkz. 1/143 no: 683 
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“Namazda rükûya giderken ve rükûdan kalkarken ellerin kaldırılmayacağını

savunanlar, bu hadisi delil olarak kullanırlar. Bu hadis senin bildiğin gibi zayıftır ve 

bu düşünceyi destekleyen hiçbir hadis yoktur.” 96

Ebû Dâvud (v. 275/888) dedi ki: “Bu hadis uzun bir hadisin muhtasarıdır. Bu 

lafızla sahih değildir.” İbn Mes'ûd (v. 32/653) hadisini imam Ahmed (v. 241/855),

Yahya bin Âdem, İbnu’l-Mübarek (v. 181/797), Ebû Hatim, İbn Hibbân, İbn Abdilberr 

(v. 463/1070), el-Bezzâr zayıf görmüşlerdir.  

 

Ahmed b. Hanbel (v. 241/855), Yahya b. Âdem’den dedi ki: Abdullah b. İdris’in 

Asım’dan, O’nun da Kuleyb’den kitabına baktım. Orada “sonra tekrar dönmedi” 

ibaresi yoktu. Bu en sahih olanıdır. Çünkü kitap, ilim ehli katında daha çok 

korunmuştur. Çünkü bir adam, belki bir şeyle konuşur, sonra kitaba döner, o 

konuştuğu kitapta olduğu gibidir. 97 

İbn Abdilberr (v. 463/1070), hadisi zayıfladı ve dedi ki:  

 

“ ‘Namazda birinci tekbirden başka ellerini kaldırmadı’ sözünü kim söylerse 

bu, ehl-i hadisin cemisinin katında hatadır.” 98 

Tirmizî (v. 279/892), Abdullah bin el-Mubârek, ez-Zuhri'nin Salim'den (v. 

106/724), babasından rivayet ettiği hadisi zikrederek şöyle dedi:  

 

“Ellerini kaldıran kişinin hadisi sabittir ve İbn Mes'ûd'un (v. 32/653) hadisi 

sabit değildir. Bu haber meşhur hadis hududuna yanaşmış olsa bile, sahih hadisle 

çelişecek güçte değildir.” 

Tirmizî (v. 279/892) şöyle devam eder: “Abdullah b. Mübarek’in (v. 181/797) bu 

sözünü, Ahmed b. Abde el Amulî, Vehb b. Zem’a’dan, Sûfyân b. Abdulmelik’den 

bize aktarmıştır. Yahya b. Musa, İsmail b. Ebî Üveys’den naklederek dedi ki: “Malik 

b. Enes (v. 179/795) namazda tekbir esnasında ellerin kaldırılması görüşünde” idi. 

Yine Yahya da Abdurrazzak’tan naklederek şöyle der: “Ma’mer de namazda tekbir 

esnasında ellerin kaldırılması” görüşündeydi. 

 

96 Mübarekpûrî, Tuhfetu’l Ahvezi bi şerhi Câmi Et-Tirmizî, [2/88–100] 
97 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 70–71 
98 İbn Abdilberr, “Temhid” (9–220) 
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Carud b. Muâz’dan şöyle dediğini işittim: Sûfyân b. Uyeyne, Ömer b. Harun 

ve Nadr b. Sümeyl namaza başlarken rükûya giderken ve rükûdan doğrulurken 

ellerini kaldırırlardı.” 99 

Hanefîler’in en güçlü delilleri budur, ama rivayetin Tirmizî’nin (v. 279/892)

dediği gibi ‘hasen’ olduğunu kabul etsek bile şöyle bir değerlendirme yapmamız

yerinde olacaktır: 

 

Usûl ilminde musbit, nâfî'ye tercih edilir, 100 elleri kaldıranların delilleri 

bölümünde rivayet ettiğimiz hadisler musbit, İbn Mes'ûd (v. 32/653) hadisi ise 

nâfîdir.  

 

Musbit: Bir işin olduğuna, varlığına delâlet eden delil.  

 

Nâfî: O işin olmadığına delâlet eden delil.  

 

İmam Şafiî (v. 204/819) de şöyle demiştir: “Eğer bu rivayet sabit olsa bile 

ellerin kaldırılmasının gerektiğini belirten rivayet, bir davranışın varlığını ortaya 

koyduğu için (musbit), bu davranışın var olmadığını söyleyen rivayete (nâfî) tercih 

edilir.” 101 

İbn Hacer (v. 852/1448) şöyle demiştir: “Çoğunluk, naklî bir davranışın

varlığını onaylarken (ispat), tek kişinin rivayeti söz konusu davranışın varlığını

olumsuzluyorsa (nefy) ispat eden tercih edilir.” 102 

İbn Mes'ûd'un (v. 32/653) ellerini kaldırmaması, Hz. Peygamberin malum 

tavrından öne alınacak bir şey değildir, İbn Mes'ûd'un (v. 32/653) namaz 

konusundaki bazı fiilleri terkedilmiştir ki, bu fiillerin karşı delilleri elleri kaldırma 

hadisleri kuvvetinde bile değildir. Onun fiillerinden terk edilenlerin bazıları şunlardır: 

Rükû ederken iki avucu birbirine yapıştırıp iki dizin arasına getirmek (tatbik), 103 

99 Tirmizî, Sünen, 257 
100 Bunun örneği çoktur. Mesela: Bilal radıyallahu anh dedi ki: Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem in 

Kâbe’de namaz kıldığını gördüm. El-Fadl b. Abbas ise namaz kılmadığını söylemiştir. İnsanlar Bilal’ın

sözünü aldılar. Çünkü O radıyallahu anh bu olaya şahitlik etmiştir. Kılmadı diyenin sözüne ise iltifat 

etmediler. 
101 Bkz. Fethu’l Bârî, Ezan, 83–84–85–86 
102 Bkz. Fethu’l Bârî, c.II s.84 
103 Tatbik hakkında geniş bilgi için bk. Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, C.II, s.791–793, 

Ankara,  1980. 
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secdede kolları yere yaymak (iftirâş), iki kişiye imam olunduğunda ileriye geçmeden 

aralarında durmak, devlet adamlarının (sultanların) geciktirmelerinden dolayı evde 

arkadaşlarıyla farz namazı kılarken ezansız ve kametsiz kılması... 104 

Bunlardan birini delillendirecek olursak, Buhârî (v. 256/869), Raf’ul Yedeyn fi’s-

Salât’da konu hakkında şunu nakletmektedir: 

 

“El-Hasen b. er-Rabi şöyle dedi: Bize İbn İdris, Asım b. Kuleyb’den, O da 

Abdurrahman b. el-Esved’den bildirdi ve dedi ki: Bize Alkame bildirdi: 

 

��س��� ������:�� ��� ����� ������ ������ ����� ��� ��س������������  ������� ص���� ������ ��������
ی���ی��� �������� ��������.������������ ������ ی���ی��� ������ ������ س������: ����. ������� ص����� ���� �����: �������. �������� ������

���� ��������� ی������ ������� ��������� ������� ���� ��������������“ث���

Abdullah (İbn Mes’ûd) (v. 32/653) radıyallahu anh dedi ki:  

 

‘Bize Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem namazı öğretti. Namaz için 

kalktı, tekbir getirdi ve ellerini kaldırdı. Sonra rükû etti ve ellerini üst üste iki dizinin 

arasına (tatbik) koydu.’  

 

Bu olay Sad’a bildirildi ve dedi ki: “Kardeşim doğru söyledi. Biz bunu İslam’ın

başında yapardık. Sonra bununla (elleri dizlerin üstüne koymakla) emrolunduk.” 

 

������� ��� :� .�� ����� �� ��ی� ����� �� ��������� ������� ���

Buhârî (v. 256/869) rahimehullah dedi ki: “Bu nazar ehli katında Abdullah b. 

Mes’ûd hadisinden mahfuzdur.” 105 

Hanefî âlimlerinden Zeylaî (v. 762/1361), “Nasb'ur-Râye” isimli kitabında 

“Tenkîh” sahibi Sa'dru'ş-Şeria'dan naklen şöyle demiştir:  

 

“İbn Mes'ûd'un (v. 32/653) tekbir mevzuunu unutmasında bir tuhaflık yoktur. 

Çünkü İbn Mes'ûd (v. 32/653), Kuran’dan Müslümanların ihtilaf etmediği "Felak" ve 

"Nâs" surelerini unutmuştur. Âlimlerin neshedildiğinde ittifak ettikleri bazı

104 Bkz. İbn Kayyım, Zadul Mead, Hz. Peygamber’in namaz kılışı, rükû edişi. 
105 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât” 72–75 
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meseleleri de unutmuştur (tatbik gibi, yukarıda açıklanmıştı). Yine imamın

arkasında iki kişinin nasıl duracağını, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in 

Arafat’ta namazları nasıl cemettiğini unutmuştur. Âlimler ihtilaf etmediği halde, 

secde halinde dirsek ve kolları yere koymayı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve 

sellem in "ve mâ halega'z-zekera ve'l-ünsâ" ayetini nasıl okuduğunu unutmuştur. 

Namazdaki bu durumları unutan İbn Mes’ûd'un (v. 32/653) rükûya giderken ve 

kalkarken elleri kaldırmayı unutması normaldir.” 106 

Dehlevî (v. 1176/1762) şöyle der: 

 

“İbn Mes’ûd’un (v. 32/653) son zamanlarda yer etmiş sünnetin ellerin 

kaldırılmasının terki olduğunu zannetmiş olması uzak bir ihtimal değildir. Çünkü o, 

namazın organların vakûr bir halde olması, hareketten kesilmesi esası üzerine 

kurulduğu düşüncesinin etkisi altında kalmıştır ve bu yüzden elleri kaldırmanın, bir 

tür saygı ifadesi olduğu, bu yüzden de namaza ellerin kaldırılarak başlandığı, keza 

nefsin, Allah’tan başka her şeyi geri atmak anlamına gelecek bir davranışla her fiil 

başlangıcında uyarılması gereğinin namazla ilgili esaslardan biri olduğu, bunun da 

matlup bir şey olduğu, dikkatinden kaçmış olmalıdır. Allah’u a’lem.” 107 

İbn Mes’ûd’un (v. 32/653) bu halleri ile ilgili olmak üzere şu hadisi de beyan 

etmek yerinde bir davranış olacaktır: 

 

II. Abbasi Halifesi Ebû Cafer El-Mansur hac esnasında görüştüğü İmam Malik 

b. Enes’ten (v. 179/795) bir kitap tedvin etmesini ona belirtmiş ve konu hakkında 

şöyle demiştir: 

 

“Bu ilmi tedvin ederek ortaya koy ve çeşitli kitaplar oluştur. Yalnız bunu 

yaparken; 

 

1. Abdullah b. Ömer’in aşırılıklarından, 108 

2. Abdullah b. Abbas’ın ruhsatlarından, 109 

3. Abdullah b. Mes’ûd’un şaz görüşlerinden sakın! 
 
106 Geniş bilgi için bkz. Nasbu'r-Râye,  1/394, 397, 401. 
107 Ed-Dehlevi, Hüccetullahi’l Baliğa, c.2, rükû esnasında ellerin kaldırılması.
108 İbn Ömer’in aşırılıklarından maksat onun Hz. Peygamber’in her hareketine en ince noktasına kadar 

ittiba etmesine işaret etse gerektir. 
109 İbn Abbas’ın ruhsatlarından maksat onun mut’a nikâhına, ehlî merkeplerin yenmesine ve erkeklerin 

ipek giymesine cevaz vermesi vb. ruhsatları içeren bazı görüşlerine işaret etse gerektir. Bkz. Müslim, 

Talâk, 17, II, 1099 
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Mutedil görüşleri, imamların ve sahabenin icma ettikleri hususları hedefle ki, 

Allah’ın izniyle insanları senin ilmine ve kitaplarına sevk edelim ve onları bütün 

bölgelere yayalım.” 110 

İşte kanıtlandığı üzere İbn Mes’ûd’un (v. 32/653) bu tür davranışları olmuştur. 

 

Ellerini kaldırmayanların bu delili de açıklandığı gerekçeler üzere elleri 

kaldırmamaya delil olarak gösterilemeyecek durumdadır. 

 

Diğer delile geçelim: 

 
EBÛ HANİFE İLE EVZÂİ ARASINDA GEÇTİĞİ VARSAYILAN KONUŞMA 

 
Şah Veliyyullah ed-Dehlevî'nin (v. 1176/1762) Huccetullâh el-Baliğa kitabında 

yer alan bu konuşma elleri kaldırmamaya delil olarak getirilmektedir. Sufyân İbn 

Uyeyne'nin rivayet ettiğine göre,  

 

- Ebû Hanife ve Evzâi, Mekke'de Dâru'l Hayyâtin'de buluşuyorlar, 

Evzâi, Ebû Hanife'ye hitaben "Rükûya giderken ve rükûdan 

kalkarken neden ellerinizi kaldır mıyorsunuz?" dedi. Ebû Hanife: 

"Çünkü Rasulullah'ın böyle yaptığına dair sahih bir rivayet yok. 

Ondan kaldırmıyoruz." dedi. Evzâi "Nasıl olur? Bana Zuhrî, Salim' 

den, O babasından naklettiğine (İbn Ömer) göre Rasulullah 

namaza başlarken, rükûya giderken rükûdan kalkarken ellerini 

kaldırırdı." dedi. Ebû Hanife buna karşılık dedi ki: "Bize Hammâd, 

İbrahim'den, O Alkame ve Esved'ten, onlar da İbn Mes'ûd’dan 

rivayetine göre, Rasulullah yalnız namaza başlarken ellerini 

kaldırırdı." Evzâi: "Ben sana Zuhrî, Salim ve babasından hadis 

naklediyorum, sen hâlâ Hammâd İbrahim'den rivayet etti, 

diyorsun." dedi. Bunun üzerine Ebû Hanife; "Hammâd, Zuhrî 'den, 

İbrahim de Salim 'den fakihtir. Alkame İbn Ömer'den aşağı kalır

değildir, İbn Ömer'in ashaptan olma fazileti varsa, Esved'in de 

birçok fazileti vardır. İbn Mes'ûd'un mevkii de malumdur." dedi. 

Evzâi bunun üzerine sustu. Diğer rivayette; "İbrahim, Salim’den 

daha fakihtir. Eğer Rasulullah ile sohbetin fazileti olmasaydı,

110 İbn Kuteybe, El-İmame ve’s-siyase, Mısır, 1904, II. 286 
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Alkame Abdullah bin Ömer'den daha fakihtir derdim. Abdullah ise 

Abdullah'tır." şeklindedir.  

 

Serahsî (v. 490/1097) ve İbn-u Humam bu olayı anlattıktan sonra İmam Ebû 

Hanife’nin (v. 150/767) fıkıhtaki bu anlayışından dolayı onun görüşünün tercih 

edildiğini söylerler. 111 

Biz onlarla aynı görüşü paylaşmıyoruz ve burada Zuhrî'nin Hammâd'tan, 

Salim'in (v. 106/724) İbrahim'den daha fakih olduğunu ispat etmeye çalışmayacağız. 

Kimin daha fakih olduğu başka bir çalışmayı gerektirir. Bu hem uzun sürecek ve 

hem de konumuzu değiştirecektir. İbn Ömer'in (v. 73/692) fakihliğini de 

anlatmayacağız. Çünkü onun fakihliği ve sünneti bize ulaştıran büyük sahabelerden 

olduğu çok açıktır. Burada yalnızca Buhârî’nin (v. 256/869) bu konu hakkında 

naklettiği hadisi vermek yeterli olur: 

 

� ��� �� س��� �� ��ث�� ی��� �� س����� ��ث�� ��� ��� �� ی��� �� ���
 �� "���‘ ����� �� ���� �� ���� �� �س�� ".�� ����� �� ��� ��� ص���:

Yahya b. Süleyman şöyle dedi: Bize İbn Vehb, Yunus’dan, O da İbn 

Şihab’dan, O da Salim b. Abdullah’dan, O da babasından, O da Hafsa’dan bildirdi: 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki:  

 

- ”Muhakkak ki İbn Ömer salih bir adamdır.” 112 

Kaldı ki Rasulullah'ın namazdaki bir fiilini görüp onu nakletmek için İbn 

Ömer'in (v. 73/692) Alkame ve Esved'ten, Salim’in (v. 106/724) İbrahim'den, Zuhrî'nin 

Hammâd'tan daha fakih olmasına gerek yoktur, İbn Ömer (v. 73/692) bir fiili görmüş

ve onu nakletmiştir. Rasulullah’ın bu fiilini sadece İbn Ömer (v. 73/692) rivayet etmiş

değildir.  

 

Yukarıda da geçtiği gibi Tirmizî (v. 279/892) İbn Ömer’in (v. 73/692) hadisini 

rivayet edip, hadisin hasen-sahih olduğunu belirttikten sonra şöyle diyor: “Bu babta 

Ömer, Ali, Vail bin Hucr, Malik bin el-Huveyris, Enes, Ebû Hureyre, Ebû Humeyd, 

Ebû Useyd, Sehl bin Sa'd Muhammed bin Mesmele ve Umer el-Leysi' den birer hadis 

 
111 Serahsî, Mebsut, 1/14; İbn-u Humam, Fethu’l Kadir, 1/219 
112 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât” 88 
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rivayet edilmiştir. Peygamberin ashabından İbn Ömer, Cabir bin Abdullah, Ebû 

Hureyre, Enes, İbn Abbas, Abdullah bin ez-Zubeyr ve daha başkaları bunlar 

arasındadır. Tabiinden Hasan el-Basrî (v. 110/728), Atâ (v. 114/732), Tavus (v. 106/724), 

Mücahid (v. 103/721), Nafi (v. 117/735), Salim bin Abdullah (v. 106/724), Said bin 

Cubeyr (v. 95/713–14) ve daha başkalarının da kavli budur. Malik (v. 179/795), Ma'mer, 

El-Evzâi (v. 157/774), Sufyân İbn Uyeyne (v. 198/813), Abdullah bin el- Mübarek (v. 

181/797), Şafiî (v. 204/819), Ahmed (v. 241/855) ve İshak bu kavle sahip olmuşlardır.”  

 

Abdullah İbn Mes'ûd'un (v. 32/653) terk edilen kavillerini daha önce anlattık. 

Onun unutabileceği ihtimalini de gösterdik. İbn Ömer (v. 73/692) hadisinin sıhhati 

için bir şey söylemeye gerek yoktur. El-Evzâi (v. 157/774), Ebû Hanife'ye (v. 150/767)

hadisin isnadının sağlamlığını yukarıda görüldüğü gibi anlatmıştır.  

 

Buhârî (v. 256/869) rahimehullah, bu konuda Sahih’indeki rivayetler ile iktifa 

etmeyerek (kendisinden rivayetler naklettiğimiz) ‘Raf'u'l-Yedeyn fi's-Salât’ isminde 

bir cüz bile te'lif etmiştir. Buhârî (v. 256/869) bu kitabında elleri kaldırmayı 17 

sahabeden rivayet etmiştir. (Aynî, bunun 19 olduğunu belirtmiştir. Yukarıda 

geçmişti) Bunların içine Aşere-i Mübeşşere de dâhildir. İbnu'l-Esir rükûya giderken 

el kaldıran sahabenin yirmi kişi olduğunu söylemiştir. Beyhâkî (v. 458/1065) el 

kaldırmayı rivayet eden otuza yakın sahabenin isimlerini zikretmiştir. 

 

Bu delil de açıklandığı gerekçeler üzere hüccet olamaz. Diğer delile geçelim: 

 

���� �� ����� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ����
 ����� �� ���� ��� �� ���� ‘���" �� �� س��� �����: ��:� ���� ��ی��

������ ������ ��س����� ������� ���� ����� �������� �������� ������ ���
�������� ���� ���������."

Veki, İbn Ebi Leyla’dan, O da Nafi’den, O da İbn Ömer’den, O da İbn Ebi 

Leyla’dan, O da el-Hakem’den, O da Muksim’den, O da İbn Abbas’tan, O da Nebi 

sallallahu aleyhi ve sellem den dedi ki:  

- ”Yedi yerden başka eller kaldırılmaz: Namazın açılışında, Kâbe’ye 

yönelildiğinde, Safa ve Merve üzerinde, Arafat’ta, Cem’de, İki 

makamda ve iki cemaratta (taşlama). 

 

Şu’be dedi ki: “El-Hakem, Muksim’den dört hadisten başka işitmedi. Bu hadis 

onlardan değildir.” 
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Bu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem den mahfuz (ezberlenenden) değildir. 

Çünkü Nafi’nin (v. 117/735) ashabı buna muhalefet etmiştir ve El-Hakem’in 

Muksim’den olan hadisi mürseldir. 113 Diğer delile geçelim: 

 

���_ ���� ��� ��� ������� �� ��ص� �� ���� �� ���� �� �����: ��� �������
.ی�ی� �� ��� ������� ث� �� ی�� ���

- Buhârî (v. 256/869) rahimehullah dedi ki: Ebu Bekr en-Nuhasli, Asım

b. Kuleyb’den, O da babasından rivayet etti. Ali radıyallahu anh 

birinci tekbirde ellerini kaldırdı. Başka da yapmadı.

Abdurrahman b. Mehdi dedi ki: Es-Sevri’ye, en-Nuhasli’nin Asım b. 

Kuleyb’den rivayet ettiği hadisi zikrettim, inkâr etti. 114 Diğer bir delil: 

 

������� ��� :�� ����� �� ������ ���� ���� �� ���� ��� ��� �� ���� ����
.ی��� ی�ی� ��� ��� ث� �� ی���‘ ��ی� �����: ��� ��� ���� �� ���� �� ������ ���

Veki’, İbnu Ebi Leyla’dan, O da kardeşi İsa ve el-Hakem b. Uteybe’den, O da 

İbnu Ebi Leyla’dan, O da El-Bera’dan rivayet etti. Dedi ki:  

 

- “Nebi sallallahu aleyhi ve sellem i iftitah tekbirinden başka ellerini 

kaldırdığını görmedim.” 115 

Ebû Davud (v. 275/888) bu hadisi kitabında rivayet etmiş ve (752) “Bu hadis 

sahih değildir” demiştir. Diğer bir delil: 

 

- “Namaz içinde (tekbirlerde) 116 ellerini kaldıran kimsenin namazı

olmaz.” 

 
113 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 145–146 
114 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 32 
115 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 78 
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Rivayet uydurmadır. 117 Diğer bir delil: 

 

�ی��� �� ��� ��� �� ���� �� ���� �� ����� ��� �� ی� ��� ��� ��� ی�ی�:
��� �� ������� �����  

Ebû Bekir İbn Ayyaş, Husayn’dan, O da Mücahid’den şöyle dedi:  

 

- “Abdullah İbn Ömer’in arkasında namaz kıldım. İftitah tekbirinden 

(ilk tekbirden) başka namazın hiçbir yerinde ellerini kaldırmadı.”  

 

Hadisi İmam Tahavi (v. 321/933) rivayet etmiştir. Aynı şekilde İbn Ebi Şeybe 

de rivayet etmiştir. Senedindeki Ebû Bekir İbn Ayyaş, ömrünün sonuna 

doğru hafıza problemleri yaşamış ve kendisinde unutkanlık baş göstermiştir. 
118 Ayrıca bu rivayet İbn Ömer’in (v. 73/692) oğlu Salim (v. 106/724) ve Nafi’nin 

(v. 117/735) rivayetlerine ters düşüyor. Çünkü bu zatların rivayeti musbit yani 

ispat ediyor. Mücahidinki (v. 103/721) ise nefy ediyor. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi usul olarak musbit nâfîye tercih edilir. 

 

Bu rivayeti, İmam Buhârî (v. 256/869) “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât, (37)” adlı

eserinde nakleder ve ardından Mücahid (v. 103/721) ve İbn Ömer (v. 73/692) hakkında 

şunu söyler: 

 

���� ��� ���� ����� ��� �� ی��� �� ��� ��� �� �� ی��� ��� ��� س�� ���� ��
� � ��� ��� �������� ���� �� ی��� ����� �� ����� �� ����� ��� ����� ���

��. ���� ی���� �� ����� ������� �� �������� ������‘ �ص��� ���� ��� ��
� ی��� ی�ی� ������� ���� ی��� ��� ��� ����� ی��� ��  ��� ��� ��� ی��� ��

 ����� ��� ��� ���� ‘�����.!!  
 

116 Yani namazda intikal tekbiri alırken, rükûya giderken ve rükûdan kalkarken ellerini kaldıran kimsenin 

namazı olmaz demektir. 
117 Bkz. Aliyyül-Karî, Kübra, s.331; Aclunî, Keşf, 2/328 
118 Bkz. Fethu’l Bârî, Ezan, 85 
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“İlim ehlinden rivayet olunmuştur ki muhakkak ki Mücahid (v. 103/721), İbn 

Ömer’den (v. 73/692) bir şey ezberlememiştir. Ancak İbn Ömer (v. 73/692) yanılmıştır, 

tıpkı birinin namazın bir şeyinde yanıldığı gibi. Bu aynen Ömer radıyallahu anh ın

namazda okumayı unuttuğuna benzer. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 

in ashabının namazda bazen ikinci ve üçüncü rekâtta selam verip yanıldıkları gibi. 

İbn Ömer’in (v. 73/692) namazda elerini kaldırmayanı taşladığını görmez misin? (İbn 

Ömer, ellerini kaldırmayanları çakıl taşlarıyla uyarırdı. 119) Nasıl olur da İbn Ömer (v. 

73/692) kendisinden gayrısına emrettiği bir şeyi kendisi terk eder. Muhakkak ki O, 

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem i, o fiili yaparken görmüştü.” 

 

İmam Buhârî (v. 256/869) ayrıca İbn Ömer’in (v. 73/692), hadiste geçen 

namazda, ellerini kaldırmayı unuttuğunu belirtiyor, tıpkı ashaptan başkalarının

namazda başka şeyleri unuttukları gibi. İmam Buhârî (v. 256/869), bu olaya (İbn 

Ömer’in unutmasına) delil olarak ise yukarıdaki hadiste ‘İbn Ömer’in ellerini ilk 

tekbirden başka yerde kaldırmadığını’ rivayet eden Mücahid’in (v. 103/721) ve hadiste 

ellerini yalnız ilk tekbirde kaldırdığı belirtilen İbn Ömer’in (v. 73/692) ellerini 

kaldırdığını ifade eden üç rivayeti naklediyor: 

 

 ��� ��� ����] ��ی� ������� ی��� ی�ی�: ���� ��������� �� ���� �� ������[
.��� ��س� �� ������

Abdurrahman b. Mehdi, er Rabi’den şöyle dedi:  

 

- “Mücahid’i [rükû ettiğinde ve rükûdan doğrulduğunda] ellerini 

kaldırırken gördüm.” 

 

.���� ��ی� �� ��� �� ����� ��� ��� ی��� ی�ی�� ���� ���� ��� ��� �����

- Cerir, Leys’den dedi ki: Muhakkak ki O (Mücahid) ellerini 

kaldırıyordu. Bu ilim ehli katında daha çok korunmuştur. 

 

119 Bize el-Humeydi bildirdi. Bize el-Velid b. Muslim bildirdi ve dedi ki: Zeyd b. Vagid’i, Nafi’den 

bahsederken duydum. “İbn Ömer radiyallahu anhu bir adamın, rükû ederken ve rükûdan sonra ellerini 

kaldırmadığını görürse onu taşlardı.” Bkz: ‘Raf’ul Yeden: 37’ 
 



49

�� �� ���: ��� ص��� �� ���� ��� ��ی� ����� �� ��� ��� ��� �� ی��� ی�ی�
.�������� ��� ص���� �� ���� �����

� ������ ������ ����� ���� ������ ������ ���� �� �� ���س�� �س����� ������� ���
.��ی�� ��� ��� ی��� ی�ی� ��� ��� ���� ���: �� �ث�� ������ �����

- Sadaka dedi ki: Mücahid’in İbn Ömer’den; Muhakkak ki O, ellerini 

birinci tekbirden başka kaldırmazdı, hadisini rivayet eden, onun 

arkadaşı (Mücahid) sonunda değişti. Er Rabi’nin ve El Leysi’nin 

rivayeti daha evlâdır. Bununla birlikte Tavus, Salim, Nafi, Ebû-z 

Zubeyr, Muharib b. Disar ve bunlardan başkaları dediler ki : “İbn 

Ömer’i iftitah tekbirinde ve rükû ettiğinde ellerini kaldırırken 

gördük.” 120 

Buhârî (v. 256/869) dedi ki: 

 

�: ��� ی��� �� ����: ��� ������� ��� ���� �� ��ی� ��� ��� �� ���� ����
.�ص� ��

“Yahya b. Mâîn dedi ki: Ebû Bekir’in Husayn’dan naklettiği hadiste muhakkak 

ki O vehmetmiştir. Onun aslı yoktur.” 121 

Bu üç rivayetin de gösterdiği gibi Hanefîlerin delili olan hadisi nakleden kişi

olan Mücahid (v. 103/721) de ellerini kaldırmaya başlamıştır. İbn Ömer’in (v. 73/692)

de zaten ellerini kaldırdığını son rivayetten anlıyoruz. Böylece Hanefîlerin rükûya 

giderken ve rükûdan doğrulurken ellerin kaldırılmayacağına dair delilleri olan 

hadisin, rivayet edeninin bizzat o hadisle amel etmeyişiyle ve ellerini kaldırmadığı 

nakledilen İbn Ömer’in (v. 73/692) sahih nakillerle ellerini kaldırdığı ispatlandığından 

hadisin amelî bakımdan delilliği ortadan kalkmıştır.  

 

İbn Hacer (v. 852/1448) şöyle demiştir: “Çoğunluk, naklî bir davranışın

varlığını onaylarken (ispat), tek kişinin rivayeti söz konusu davranışın varlığını

olumsuzluyorsa (nefy) ispat eden tercih edilir.” 122 

120 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 173,174, 175 
121 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 39 
122 Bkz. Fethu’l Bârî, c.II s.84 
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Buhârî (v. 256/869) bu hadis hakkında Mücahid’in (v. 103/721), İbn Ömer’den 

(v. 73/692) hadis mevzuunda hiçbir şey ezberlemediğini zaten naklediyor. Yani 

Mücahid (v. 103/721), yalnızca İbn Ömer’in (v. 73/692) o namazda yanılmasına tanık

olmuştur ve bu yanılmayı delil olarak nakletmiştir. 

 

Şüphesiz bu da ellerin kaldırılmamasına delil olarak getirilecek bir hadis 

olarak kabul edilemez. Ashabın yanılması, bir işin öyle olduğu anlamına gelmez. 

Hatalar, yapılan hatalı fiilin caizliğine delil olarak gösterilemez. (Bu, yukarıda da 

açıklanmıştı.) 

 

Hadisin zaten zayıf olduğunu Fethu’l Bârî’den yukarıda nakletmiştik; fakat 

buna rağmen açıklamaları yapmamızın sebebi Buhârî’nin (v. 256/869) bu açıklamalara 

yer vermesidir ve bu da aynı zamanda hadisin sahih olduğunu iddia edenlere de 

ayrı bir cevaptır. 

 

Böylece bu hadisin de değerlendirmesini tamamlayarak konu hakkındaki 

delillerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Deliller hakkındaki genel değerlendirmeye 

geçmeden önce Ebû Hanife (v. 150/767) ile Abdullah b. Mübarek (v. 181/797) arasında 

geçen bir diyaloğu nakletmemiz konuyla ilgisi açısından yararlı olacaktır: 

 

: ����� ی��� ����) ��� ث���(��� �ص�� ��� ��� �������: ���� ��� ��� �������
���� ����� �� ���� �� :������� �� ��� �� ����� �� ��� �� �� .���� ��� :

������ ���� ��� �������� ��� ��� �� ���� .���� ���� ����� �� ����
.���ی� ی������ �� ���� ��� �� ی�����

İshak b. Râhuye şöyle dedi: Bize Veki’ haber verdi: Ebû Hanife (v. 150/767): 

‘Namaz kılanlara ne oluyor da her eğiliş ve doğruluşta ellerini kaldırıyorlar, yoksa 

uçacaklar mı?’ demiş. Abdullah b. Mübarek (v. 181/797) de ona: ‘Eğer Hanefîler 

iftitah tekbirinde uçmayı istiyorlarsa diğerleri de eğilip doğruluşta uçmak istiyorlar 

demektir.’ demiştir. Abdullah b. Mübarek (v. 181/797) (Allah ondan razı olsun) hazır

cevap birisiydi. Başkası tereddüde düştü. Bu görmeyenlerin haddi aşmada mücadele 

etmelerine benzer. 123 

HADİSLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

 

123 Tarihu’l Bağdad, XII/40; İbn Kuteybe, Te’vilu Muhtelifil Hadis; Zeylâî, Nasbu’r Raye [1/468+] 
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Ellerin kaldırılmayacağına dair rivayet edilen haberlerin bazısının zayıf

olduğu, bir kısmının uydurma olduğu, bir kısmının yanlış yorumlandığı ve bir 

kısmına da eklemeler yapıldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Zira hepsi de amel 

edilemeyecek derecededir. Hadislerin, elleri kaldırmamaya delil olarak 

gösterilemeyeceği ve dinde hüccet olarak kabul edilemeyeceği kanıtlanmıştır. 

 

Elleri kaldırmanın neshi iddiasına gelince; elleri kaldırmanın neshedildiğine 

dair hiçbir sahih rivayet yoktur. Mevzu, batıl, münker bir-iki rivayet varsa da onlar 

incelenmeye gerek duyulmadan buraya alınmamıştır, bu iddia bomboş bir iddiadan 

ibarettir.  

 

Hatta Hanefîler’den bazılarının elleri kaldırmak namazı bozar şeklinde 

görüşleri bulunmaktadır. Sonraki dönem (müteahhirûn) Mağrib âlimlerinin 124 bir 

kısmına göre ise elleri kaldırmak bid’attir. Biz bu iddiaya Buhârî’nin (v. 256/869)

dilinden cevap vermek istiyoruz: 

 

“Ellerin kaldırılmasının bid’at olduğunu söyleyenler ‘ashâb-i kirâm’ı töhmet 

altında tutmakta ve onlara karşı çıkmaktadır. Çünkü onlardan hiçbirinin elleri 

kaldırma fiilini terk ettiklerine dair sabit bir rivayet yoktur. Ayrıca ellerin 

kaldırılmasıyla ilgili rivayetlerin senetlerinden daha sağlam senetler de 

bulunmamaktadır.” 125 

Sonuç olarak hadislerin elleri kaldırmamaya delil olarak gösterilemeyeceği ve 

bu konuda hüccet olamayacağı apaçık beyan olunmuştur. 

 

İLK TEŞEHHÜDDEN KALKARKEN ELLERİN KALDIRILMASI

�� �� ���� �� �� ��� ��� ��� ��ث�� ���� ��� ��ث�� ��� ����� ���  ��ث�� ����
��� �� ����� ��� ���� ی�ی� ���� ��� ��� ی�ی� ���� ��� س�� �� ��� ���� ���

 ���� �� ی�ی� ���� ��� �� �������� ��� ی�ی� ���� ��� �� ��� ��� ��� �� ص��

 
124 Aslında son dönem ünlü Hanefî âlimleri namazı bozar görüşünü terk ederek muhayyerliği tercih 

etmişlerdir. Mesela Kevserî, bu konuda iki tarafın delillerinin neredeyse bir birine denk olduğunu, 

dolayısıyla bu delillerin muhayyerliği gerekli kıldığını ve bunun aynı zamanda tartışmayı da keseceğini 

söylemektedir. Bkz. En-Nuketu’t-Tarîfe fi’t-tahaddusi an Radûdi İbn Ebî Şeybe alâ Ebî Hanife, Kahire–

1365, Matbaatu’l Envâr, s.8–9 Bu görüşte olan başkaları da vardır. Bunlar İbn Hazm ve Dehlevî’dir. 
125 Fethu’l Bârî, Ezan, 84 



52

�� ���� �س�� ���� ���� �� س��� �� �ی�� �� ���� �� �� ��� �� ����� ص��
 �س�� ����� �� ����� �� �ی�� ���س� �� ���� ������

Abdullah İbn Ömer (v. 73/692) radıyallahu anh dan: 

 

- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk teşehhüdden (ilk oturuş-

tahiyyat) üçüncü rekâta kalktığında ellerini kaldırdı. 126 

���� ��� ������� ������ ������ �������[ ���� ������ ���� �ص������ ��س����� ������: ������� �������
��س��� �������� ��س��� ������ ص���� ������ ص���� ��س������������� ���� ����������:� ������ص���� ������ ��������

��س������������  �������� ��� ������� ����� ���� ����: ������ص���� ������ �������� ���� ����� ��������� ������ ��� ���������� ���
����� ی��������: ����. ���������: ����� ������:ص�������� ی���ی��� ����� ی������� ������� ��� ����� ���� ����

���� ���� ی������ ����� ی����� ث��� ی������� ��ی�������������� ������������� ث��� ث��� ی�������� ���������� ���������� �� ��
��� ی��������� ث��� ������������� ی������� ��ی����� ����������� ���� ث��� ������������� ������� ی�������� ی���ی��� �����

ی������� ���س��� ������ ث��� ��� ی�������� ی���ی��� �����: ���ی������� ���س��� ث��� ی������� ��������� ������ س����� ������
ث��� ی������ ���������� ������������ ������� �:ی������� ی������ ��� ث��� ی���ی��� ����‘������ �������� ���������� ����

�� ���������� �������� ی������� ���س��� ��ی������ ث��� س������ ����������� ���� ���������� ��ص������ �������� ��������� ��ی�������
ث��� ی������ ی�������� �������� ���������� ���������� ��������� �����:ث��� ������ ������� ��ی������ ���س��� ���������

� ث��� ی������� �� ����������� ��� ������ ���� ������‘ی������� ث��� ���� ���� ���� ������������������� ������� 
ی������� ������ �� ث��� �������� ���������� ������ ������ ����� ������������ ������� ی������� ی���ی�� ����� �������� ������

��� ����������� ������ ������ ص������� ����� ���� ������� ���������� �������� ����������� �������� ���������� �������� ����
� ��س��� ������: �������.ی�����‘���� ������ ��س���ص�������� ����� ���� ی������  ص���� ������ ��������

Ebû Humeyd es Saidî radıyallahu anh şöyle demiştir: 

 

- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in ashabından on kişilik bir 

guruptan birisi olan Ebû Katâde er Rib’î’den işittim şöyle diyordu; 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in namazını en iyi bileniniz 

benim bunun üzerine dediler ki: “Müslüman olmada bizden eski 

değilsin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in yanına en çok gidip 
 
126 Buhârî, Sıfatü’s Salât 47 (72); Ebû Davud, Salât 115–116 (730, 738, 741, 743, 744) 
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gelenlerimizden de değilsin” dedi ki: Evet o halde anlat bakalım

dediler; O da dedi ki: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza 

başladığında ayakta dosdoğru durur, ellerini omuz hizasına kadar 

kaldırarak tekbir alırdı, sonra rükûya varmak istediğinde yine ellerini 

omuzları hizasına kadar kaldırır ve tekbir getirerek rükûya varırdı.

Rükûda düzgün vaziyette durur başını ne aşağı sarkıtır ne de 

yukarıya doğru dikerdi, ellerini de dizleri üzerine koyardı sonra 

“Semiallahu limen hamideh” diyerek ellerini kaldırır ve doğrulurdu 

vücudunu aynen ayakta durduğu şekle gelirdi. Sonra secdeye gitmek 

üzere eğilir ‘Allahu ekber’ der kollarını koltuklarından aralar ayak 

parmaklarını serbest bırakır sol ayağını bükerek üzerine oturur ve 

dimdik dururdu sonra ‘Allahu ekber’ diyerek ikinci secdeye iner sol 

ayağını bükerek üzerine oturur ve dimdik durur ve sonra ikinci rekât 

için ayağa kalkardı ve ikinci rekâtta da aynen yapardı iki secdeden 

kalkınca tekbir alır ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı ilk 

namaza başlarken aldığı tekbir gibi tüm rekâtları bu şekilde kılar 

namazın biteceği son rekâtın oturumunda sol ayağını çıkararak 

kalçası üzerine oturur ve selam vererek namazdan çıkardı.” 127 

Tirmizî (v. 279/892): “Bu hadis hasen sahihtir. Hadiste geçen “iki secdeden 

kalkınca” ifadesi iki rekâtı tamamlayınca anlamındadır. (İlk teşehhüdden 

kalkınca)” 

Ebû Hureyre radıyallahu anh dedi ki: 

 

- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için tekbir aldığı 

zaman ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı. Rükû ettiği

zaman aynen böyle yaptı. Secde etmek için de aynen böyle yaptı,

ikinci rekâttan kalktığı zaman da böyle yaptı. 128 

��� ��� ��� ��� ����� ��� ی�ی� ���� ��� ���� ��� ��س� �� ������� ���� ��� ��
��� ��� ��� ��������.

127 Dârimî, Salât: 92, 1363 
128 Sünen-i Ebû Dâvud, Namaz Bölümü, Hadis No:738 
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- Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığı zaman, 

rükûya giderken, rükûdan kalkarken ve ikinci rekâttan kalkarken 

ellerini omuz hizasına kadar kaldırırdı. 129 

HADİSLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

 

Buhârî (v. 256/869) konu hakkında şöyle demiştir: 

 

��‘ ����� ی��� ��� �����:��� ������� ی��� ی�ی� ��� ������ ���� ��� ��س�
��� ی��� ی�ی�‘ ������ ��� ��� ���� ���� ���� �� ���� �� �ص���� �� ����� 

��� ��� �� �������� ��� ص��� ��� �� ی���� ص�� ����� �������� �� ��� ����� 
�� ��� ���� ���� �� ����� � ��� ��� ���� ����ی��� ������ �� ������� �� ���

����� ���.

“Başta Abdullah İbn Ömer (v. 73/692) ve Hz. Ali olmak üzere on küsur 

sahabeden 130 nakledilen ‘ilk iki rekâttan kalkarken de eller kaldırılır’ şeklindeki 

rivayetler sahihtir ve daha önceki rivayetlerde geçen rükû ve rükû sonrası

tekbirlerde ellerin kaldırılmasına ek bir hüküm (ziyade) içermektedir. Aslında bu 

sahabeler tek bir namazın değil, pek çok namazın kılınışını nakletmişlerdir. Bu 

rivayetlerin bir kısmı ise bazen diğerlerinde olmayan fazlalıklar ve ek hükümler 

içermektedir. İlim ehlinin (sikanın) naklettiği rivayette geçen ek bilgi ve bu bilgiye 

dayalı hüküm ise kabul edilir.” 

 

İbn Battâl (v. 449/1057) şöyle demiştir: “Ellerin kaldırılmasını kabul edenlerin 

ikinci rekât kılınıp teşehhüdden kalkılırken ellerin kaldırılması hükmünü içeren 

ziyadeyi de kabul etmesi gerekir.”  

 

Hattâbî (v. 388/998) şöyle demiştir: “İmam Şafiî (v. 204/819) bu hükmü kabul 

etmemiştir. Ancak bizzat onun koyduğu kurallar gereğince ziyade içeren hükmü 

kabul etmesi gerekirdi.” 

 

129 Nesâî, Sehv, 3 
130 Bunlar: İmam Malik, Yunus, Şuayb, İbn Ebi Hamza, İbn Cureyc, Sufyan İbn Uyeyne, Ukayl, Zebidi, 

Ma’mer ve Abdullah b. Ömer dir. İmam Malik’ten onu bir cemaat rivayet etmiştir. Teşehhüdden sonra 

elleri kaldırmak, İbnu’l Munzir, Beyhaki, Beğavi ve Buhârî gibi bazı hadisçilerin de mezhebidir. 
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İbn Huzeyme (v. 311/924) şöyle demiştir: “İmam Şafiî (v. 204/819) bu hükmü 

zikretmiş olmasa da ikinci rekâttan kalkarken elleri kaldırmak sünnettir. Zira bu 

hükmü içeren rivayetin senedi sahihtir. Zaten İmam Şafiî (v. 204/819) ‘bir konuda 

sünnet varsa sünneti esas alın ve benim görüşümü atın gitsin’ demiştir.” 131 

Görüldüğü gibi sahih delillerle sabit olup ilk teşehhüdden (ikinci rekâttan) 

üçüncü rekâta kalkarken elleri kaldırma fiili de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 

in bir uygulamasıdır. Bunun da terk edildiğine dair bir rivayet söz konusu değildir. 

 

NAMAZDA DİĞER YERLERDE ELLERİN KALDIRILMASI

Namazda iftitah tekbirinde, rükûya giderken, rükûdan kalkarken ve ikinci 

rekâttan (ilk teşehhüdden) kalkarken elleri kaldırmanın dışında da ellerin 

kaldırılabileceği yerler vardır; fakat bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in 

bazen yaptığı bazen de terk ettiği hareketlerdir. Zira bu meseleyi İbn Ömer (v. 

73/692) hadisleri ispat etmektedir. Çünkü İbn Ömer (v. 73/692), bir yerde “…iki secde 

arasında bunu yapmazdı.” 132 derken başka bir yerde secdeye giderken de 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in ellerini kaldırdığını nakletmiştir. 133 İbn 

Ömer (v. 73/692) bir yerde de kendisi iki secde arasında ellerini kaldırmıştır. 134 Tabii 

ki sika ravinin ziyadesi makbuldür; fakat burada bizim üzerinde durduğumuz konu 

ziyade değil, aşağıdaki hadislerde geçen yerlerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve 

sellem in ellerini kaldırma fiilini bazen terk etmesi meselesidir. Bizim İbn Ömer (v. 

73/692) hadislerinden ve diğer hadislerden anladığımız şudur: Rasulullah sallallahu 

aleyhi ve sellem bunları bazen yapmış, bazen de terk etmiştir. Bunları isteyen 

yapabilir, isteyen de terk edebilir. Zira ikisinin de sünnette yeri vardır; ancak 

rükûya giderken ve rükûdan kalkarken ve ikinci rekâttan (ilk teşehhüdden) 

kalkarken ellerin kaldırılmamasının sünnette yeri yoktur. Şimdi namazda diğer 

yerlerde elleri kaldırmayla ilgili hadislere göz atalım: 

 

- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü rekâttan dördüncü 

rekâta kalkarken (bazen) ellerini kaldırırdı. 135 

131 Fethu’l Bârî, Ezan, 86 
132 Buhârî (735) Müslim (390) Ebu Davud (721) Tirmizi (255) Nesâî (2/126) ve İbn Mace (858) 
133 Buhârî, Raf’ul Yedeyn fi’s-salât (25) Mecmauz Zevaid (2/271, no:2590) hasendir. Bkz. Ahmed (2/71) 
134 Nafi radıyallahu anh’dan: Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma başını birinci secdeden 

kaldırdığında ellerini kaldırırdı. İbn Ebi Şeybe (1/271) sahih. Ayrıca Bkz. Buhârî,  Raf’ul Yedeyn fi’s-salât 

(12) sahih. 
135 Nesâî, Sehv 2,3 (1182–1183) 
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- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (rükûdan doğrulduktan 

sonra) secdeye giderken (bazen) ellerini kaldırırdı. 136 

- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk secdeden kakınca (iki 

secde arasında) (bazen) ellerini kaldırırdı. 137 

- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci secdeye giderken 

(bazen) ellerini kaldırırdı. 138 

- Umeyr Bin Habib radıyallahu anh dan; Rasulullah sallallahu aleyhi 

ve sellem farz namazında her tekbirle beraber ellerini de kaldırırdı.” 
139 

HADİSLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

 

Hadisler sahih olup yukarıda da açıklandığı üzere bu hadisler kıyamdan 

secdeye giderken, secdeden kalkarken, tekrar secdeye giderken, birinci ve üçüncü 

rekâtlardan kıyama kalkarken elleri tekbirle kaldırma hareketinin Rasulullah 

sallallahu aleyhi ve sellem den sabit olan bir amel olduğunu gösterir; fakat yukarıda 

dediğimiz gibi İbn Ömer (v. 73/692) hadisinden ve başka hadislerden anlaşılacağı 

üzere bu fiil bazen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından terk edilmiştir. 

Zira bu da bu fiillerin yapılmasının da terkinin de sünnette yerinin olduğunu 

göstermektedir. İnsan bu fiilleri yapıp yapmama konusunda muhayyerdir. Ancak bu 

fiillerin yapılması müstehaptır. Allahu ‘alem (Elbani’nin (v. 1419/1999) tercih ettiği

görüş de budur.) 

BAYRAM NAMAZLARINDA ELLERİN KALDIRILMASI

Aişe radıyallahu anha dan;  

 

- “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban 

bayramlarında birinci rekâtta yedi tekbir, ikinci rekâtta ise (rükû 

tekbiri hariç) beş tekbir getirirdi.” 140 

136 Nesâî, İftitah 126 (1086); el-Muhallis, el-Fevaid 1/2/2 
137 Ebû Davud, Salât 143–144 (859) 
138 İbn Mace, İkametü’s Salât 15 (860), Ebû Davud, Salât 114–115 (723) 
139 İbni Mace(861) hasen ligayrihi. 
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Abdullah Bin Amr Bin el-As radıyallahu anh dan; 

 

- “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Ramazan 

bayramında tekbir ilk rekâtta yedi, son rekâtta de beştir. Her 

ikisinde de kıraat tekbirlerden sonradır.” 141 

İbn Kayyım (v. 751/1350) bu hadislerden sonra şu notu da kaydeder: 

 

Derim ki: “…İbn Ömer radıyallahu anh gibi Rasulullah sallallahu 

aleyhi ve sellem in her fiilini araştırıp tabi olan bir sahabe, her 

tekbirle birlikte ellerini kaldırırdı...” 142 

HADİSLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

 

Hadislerde el kaldırmadan bahsedilmemiştir. Yalnızca Abdullah İbn Ömer (v. 

73/692) radıyallahu anh ın bir fiili olarak İbn Kayyım el-Cevziyye (v. 751/1350) bunu 

rivayet etmiştir. Bu konuda bu rivayete aykırı başka bir rivayetin olmaması da bu 

rivayeti desteklemektedir. Zaten bu konuda da fakihler ve muhaddisler nezdinde de 

herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir. Sonuç olarak bayram namazlarındaki 

tekbirlerde de ellerin kaldırılacağı anlaşılmaktadır. 

 

CENAZE NAMAZINDA ELLERİN KALDIRILMASI

İlk tekbirde elleri kaldırmanın delili; Ebû Hureyre radıyallahu anh dan gelen 

hadistir:  

 

- “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze için tekbir alır ve ilk 

tekbirde ellerini kaldırırdı…” 143 

140 Hadis hasendir. Ebû Davud (1149) lafız onundur. İbn Mace (1280) Parantez arasındaki ziyade İbn 

Mace’ye aittir. Ebû Davud da bu ziyadeye işaret etmiştir. Camiul Usul muhakkiki (6/127) hasen ligayrihi 

dedi. Elbani el-İrvaul Galil’de (3/106–112) sahih dedi. 
141 Hadis hasendir. Ebû Davud (1151) Camiul Usul muhakkiki (6/127–128) hasen dedi. Elbani de Sahihu 

Sünen-i Ebi Davud’da (1/213) hasen dedi bkz. El-İrvaul Galil (3/108–109) 
142 İbn Kayyım el-Cevziyye, Zadul Mead (1/443) 
143 Hadis hasen ligayrihidir. Tirmizî (1077) lafız onundur. Darekutni (2/74–75) Beyhâkî (4/38) Hadisin 

medarı Yezid Bin Sinan Ebû Ferve zayıftır. Ancak rivayetin mutabileri vardır. Bkz: Mizzi Tuhfetul 

Eşraf(10/9) mutabisi; Yunus Bin Habbab’ın ez-Zuhri’den benzer rivayetidir. Elbani Ahkamul Cenaiz’de 

(s.116) İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan şahid bir rivayeti zikreder. Bunu Darekutni (2/75) rivayet etti. 
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Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in cenaze namazında ilk tekbirde 

ellerini kaldırdığı sabit olan bir sünnettir.  

 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in bu namazın diğer tekbirlerinde 

ellerini kaldırdığı hakkında bir rivayet sabit olmamıştır. Fakat Abdullah İbn Ömer (v. 

73/692) radıyallahu anh dan diğer tekbirlerde de ellerini kaldırdığı sabit olmuştur. 

 

س��� ������ �� ���� �� ��� ���: ��� ��ث�� ����� �� ���ی� ������ �� ��
.��� ی��� ی�ی� �� �� ������ ��� ������� ���� ��� �� ��������

Bize Ali b. Abdullah bildirdi. Bize Abdullah b. İdris bildirdi. O şöyle dedi:  

 

- Ubeydullah, Nafi’den, O’nun da İbn Ömer’den (şöyle dediğini) 

işittim: Muhakkak ki O (İbn Ömer) cenaze namazının her 

tekbirinde ellerini kaldırıyordu. 144 

Elbani (v. 1419/1999) şöyle demiştir: “Kim İbn Ömer (v. 73/692) bu işi ancak 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in bu husustaki bir tevkifi (sözü ya da ameli) 

olmadan yapmadığı kanaatinde ise o ellerini kaldırabilir…” 

 

İsnadında mechul bir ravi vardır. Az önce işaret edilen cümlenin tamamına şahid olmasa da ilk bölümü 

hasen li gayrihi mertebesindedir. Vallahu a’lem. 
144 Buhari Kitabul Cenaiz’de, bunu İbn Ömer radıyallahu anh dan muallâk olarak rivayet etmiştir. Fethu’l 

Bari (3/189) Buhari Raf’ul Yedeyn fi’s-Salât’ta (s.184–185) bunu isnadıyla vermiştir. İbn Ebi Şeybe 

(3/296) ve Beyhâkî de (4/44) bunu isnadıyla rivayet ettiler. Elbani Ahkamul Cenaiz’de (s.117) 

Beyhâkî’nin İbn Ömer radıyallahu anh dan rivayeti hakkında dedi ki; “senedi sahihtir.” 
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ELLERİ KALDIRMA HAKKINDA

İbn Battâl (v. 449/1057) el kaldırmanın taabbudî olduğunu ifade etmiş, bazıları

bunun tevhide işaret olduğunu söylemişlerdir. Bu hususta birçok kavil vardır. 

Bazılarına göre el kaldırmaktan murad cemaatten sağır olanlara görme imkânı,

sesle tekbir almak da kör olanlara işittirmek içindir. Molla Hüsrev ve bir gruba göre 

de elleri kaldırmak dünyayı ve ilgili her şeyi arkaya atmak ve tüm varlığıyla Allaha 

yönelmek manasınadır. Tüm bedeniyle kıbleye yönelmektir diyenler olduğu gibi, 

namaza tazimdir diyenler de vardır. Allah ile kul arasında hicabın kaldırılmasıdır

diyenler de vardır. Rivayete göre bu babta İmam Şafiî (v. 204/819) şöyle demiştir: 

“Allah’ı tazim ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in sünnetine ittibadır” 

 

İbn Hacer (v. 852/1448), elleri kaldırma konusunda şöyle der: 

 

“Elleri kaldırmak, dünyayı elimizin tersiyle atıp bütün varlığımızla Allah’a 

kulluğa yönelmeyi simgeler. Elleri kaldırmak, Allah’a tam anlamıyla teslim 

olduğumuzu ve boyun eğdiğimizi ifade eder, böylece Allah en büyüktür derken 

ellerimizi de kaldırarak sözümüzü fiilimizle tasdik etmiş oluruz. Elleri kaldırmak, 

başlamakta olduğumuz eylemin, namazın ne kadar önemli ve yüce bir amel 

olduğunu gösterir.” 

 

Rebî şöyle demiştir: “Bir gün İmam Şafiî’ye (v. 204/819): Namazda elleri 

kaldırmanın anlamı nedir diye sordum?” Bana şöyle dedi: “Cenâb-ı Hakkı yüceltmek 

ve Rasulü’nün sünnetine bağlı olduğunu ifade etmek anlamına gelir.” 

 

İbn Abdilberr (v. 463/1070), İbn Ömer’in (v. 73/692) şöyle dediğini 

nakletmektedir: “Elleri kaldırmak namazın ziynetidir.” 

 

Ukbe b. Âmir şöyle demiştir: “Ellerin her kaldırılması için on sevap yazılır, 

her parmak için bir sevap vardır.” 145 

İbn Sirin diyordu ki: “Elleri kaldırmak namazın tamamındandır.” 

 

Buhârî (v. 256/869), şöyle dedi: 

 

145 Bkz. Fethu’l Bârî, c.II s.83 
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��: ��ث�� ���� �� ی�س� ��ث�� س���� �� �������� ��� س��� س��� �� ����
.�� ��� ��ی� �� ص���: ��� ����ی� �� ������ ����

“Bize Muhammed b. Yusuf bildirdi. Bize Sufyan Abdulmelik’ten bildirdi. O 

şöyle dedi: ‘Said b. Cubeyr’e (v. 95/713–14) namazda elleri kaldırma meselesini 

sordum. Dedi ki: O öyle bir şeydir ki; onunla namazını güzelleştirirsin.’ ” 

 

��: ��ث�� ���� �� ����� ������ ����� ������ ��� ���� ��� ��� س��� �������
��� ��� �ی��� ��ی�� ����� �� ���� ی�ی� ��� ����� ���� �����: ���� ی���

.���� ���� ��س� �� ������

Bize Muhammed b. Mukatil bildirdi. Bize Abdullah haber verdi Bize Ebu Aclan 

haber verdi ve dedi ki: En-Nu’man b. Ayyaş’ı şöyle derken işittim: “Her şeyin bir 

ziyneti-süsü vardır. Namazın süsü ise; tekbir getirdiğinde (iftitah tekbirinde) rükû 

ettiğinde ve rükûdan doğrulduğunda ellerini kaldırmandır.” 146 

Dehlevî (v. 1176/1762) şöyle der: 

 

“Bence bunun sırrı şudur: Ellerin kaldırılması bir saygı ifadesidir; nefsi, 

namazla bağdaşmayan meşgalelerin terki ve Rab Teâlâ ile münâcâtta bulunma 

haline geçme konusunda uyarıcı özellik taşır. Dolayısıyla tazîm ifade eden her üç 

fiilin (kıyam, rükû, secde hâli) de başlangıcında meşrû kılınmış, bununla nefsin, bu 

fiillerden beklenen amacın oluşması için tekrar tekrar uyarılması amaçlanmıştır.” 147 

����� �� ��� ���‘" :�� ".� ی��� ����� ��� ی��� ���� ����� ��� ���

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem den şöyle zikredildi:  

 

“Sizden birinizin hevası, benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş

olmaz.” 148 

146 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât” 82–113 
147 Ed-Dehlevi, Hüccetullahi’l Baliğa, c.2, rükû esnasında ellerin kaldırılması.
148 Buhârî, “Raf’ul Yedeyn fi’s-salât”, 98 
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ÖNEMLİ BİR UYARI !!!

Bilinmesi gerekir ki muhtelif yerlerde elleri kaldırma hakkında araştırmasını

yaptığımız konular ilim ehline göre sünnet kabilindendir, farz değildir. Bir kimse 

bunları yapmak istemeyip terk etse namazı sahihtir; ancak daha faziletli olanı terk 

etmiş sayılır. 

 

Müslümanlar olarak bizim görevimiz: 

 

İyilik ve takvada birbirlerine yardım etmeye çaba sarf etmek, hakkı delili ile 

açıklamak, kalpleri birbirine karşı her türlü kin ve nefretten arındırmaya özen 

göstermektir. Aynı zamanda ayrılık ve dargınlığa sebep olacak her şeyden sakınmak 

gerekir. 

 
Nitekim Allah Teâlâ, Müslümanlar’a dinine topluca sarılıp ayrılığa düşmemeyi 

farz kılarak şöyle buyurmaktadır: 

 

“Allah’ın ipine (kitabına ve peygamberinin sünnetine) sımsıkı sarılın. 

Ayrılığınıza sebep olacak şeyleri yapmayın.” 

 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle buyurmaktadır:  

 

“Allah Teâlâ sizin üç şeyinize razı olur: Sadece kendisine ibadet edip, 

O’na hiçbir şeyi ortak koşmamanıza, Allah’ın ipine toptan sarılıp

dağılmamanıza ve idaresi altında bulunduğunuz idarecilere nasihat 

etmenize.”   

 

Ellerini kaldıran Müslümanlar’la kaldırmayanlar arasında dargınlıklar ve 

tefrikalar meydana getirmek bir sünneti ihya edeyim derken bir farzı ihmal 

etmektir. Bir Müslüman’ın görevi elbette ki bazı Müslümanlar’a gizli kalmış 

sünnetleri onlara bildirmektir; ama kesinlikle daha ileri gidecek şekilde husûmete 

sebep olmak değildir. 

 

Nitekim konu hakkında Abdülkerim Zeydan şöyle demektedir: 

 

“Kötülenen ihtilafın diğer bir kısmı da bir mezhebi taklit edenlerle taklidi 

yadırgayan diğerleri arasındaki ihtilaftır. Bazen mukallit, sünnetle sabit olan bir 

uygulamayı mezhebinin görüşü (o yönde) olmadığı için terk eder. Rükûya giderken 

ve kalkarken elleri kaldırmak gibi. Sünnete uyan, taklitçiyi ayıplar. Taklitçi ise 
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mezhebinin görüşü böyle olmadığı gerekçesiyle ilgili hadisi kabul etmez. Sünnete 

uyan ayıplamasını artırır, ona katı davranır, çoğu kez ona saldırır ve onu terk eder. 

Çoğu kere iki grup arasındaki husûmet, yasaklanan davranışlara yol açar. İşte bu 

sebeple tefrika yasaklanmış, ittifak ise istenmiştir. Elleri kaldırmak ise namazın şekil 

kısmından (hey’atinden) olup rükünlerinden değildir. Bu şekli yerine getiren gayet 

güzel bir iş yapmıştır. Mevcut Sünnet-i Nebeviyye’ye uymuştur. Terk eden ise 

bilmediğinden dolayı mazur olmalıdır. 149 

Fakat bu (mesele) husûmeti, düşmanlığı ve haramı işleyenin ayıplandığı gibi 

şiddetli bir şekilde ayıplamayı gerektirmez. Ancak, mezhep imamının geçerli bir 

özürden dolayı bu sünneti almadığına inanmakla beraber, bu gerekçeyi gösterme 

hususunda açıklama lütfunda bulunması gerekir. Mukallit, bu gibi işlerde (ki elleri 

kaldırmayı misal verdik) başkasının uygulamasını kabul etmezse, o kişiyi terk 

etmesi, (onunla ilişkiyi kesmesi) ona düşmanlık etmesi caiz olmaz. Zira bir araya 

gelmek ve kaynaşmak dinen vacip olan şeyler cümlesindendir. Bir müstehaptan 

dolayı ise bir vacibi terk etmek caiz değildir.” 150 

Bilâkis her Müslüman’a düşen görev; 

 

Hakkı, delili ile birlikte tanıyıp birbirine nasihat ederek karşılıklı anlayış 

göstermektir. Aynı zamanda muhabbet, kalp temizliği ve iman kardeşliği devam 

etmelidir. 

 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem in ashâbı ve onlardan sonra gelen 

âlimler, bazı teferruata âit konularda ihtilaf ederlerdi; ancak bu durum, aralarında 

ayrılığa ve dargınlığa sebep olmazdı. Çünkü onlardan her birinin gayesi; hakkı

deliliyle birlikte öğrenmek ve gerçek ne zaman ortaya çıkarsa onu hep birlikte kabul 

etmekti.  

 

Doğruyu bulamayan kardeşlerini ise dalâletle itham etmezlerdi. Ayrıca bu 

durum, birbirlerine darılıp birbirleriyle alâkayı kesmeyi ve birbirlerinin arkasında 

namaz kılmamayı gerektirmezdi. 

 
149 Bilmemek bir mazerettir, ama aynı zamanda her Müslüman da ilim öğrenmekle mesuldür. Yani 

bilmemek umum ifade eden bir mazeret olmamakla birlikte yalnız belli şartlar altında mazur görülebilir. 
150 Prof. Dr. Abdülkerim Zeydan, Hilaf ilmi ve İslam hukukçularının hukuki ihtilaflarının sebepleri, s.7; 

Çev: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman 
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Müslüman olarak hepimize düşen görev; 

 

Allah Teâlâ dan hakkıyla korkmak, hakka bağlılıkta Rasulullah sallallahu 

aleyhi ve sellem in ve sâlih ashabının yoluna tâbi olmak, hakka davet etmek ve 

delili ile birlikte hakkı bilmek için çaba sarf edip, aynı zamanda sevgi ve iman 

kardeşliğini devam ettirmektir. Bir kısmımız delilini bilmediği için teferruata ait bir 

konuda içtihad ederek varacağı bir hükümle, Müslüman kardeşine aykırı

davranabilir. Bu sebeple onunla ilişkilerimizi kesip birbirimize darılmamalıyız. 

Allah Teâlâ dan güzel isim ve yüce sıfatlarını vesile kılarak bizim ve diğer 

Müslümanlar’ın hidayet ve başarısını arttırmasını, hepimizi dininde ilim sahibi 

kılmasını, bizleri dininde sebat ettirmesini, dinine yardım ve davet etmeyi bizlere 

nasip eylemesini dileriz. 

 

Bunu yapacak olan da ancak O’dur ve O Subhanehu ve Teâlâ buna kâdirdir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Çalışmamızın sonucunda şu sonuçlara ulaşmış bulunuyoruz: 

 

İftitah (başlangıç) tekbiri ve Bayram Namazları’ndaki tekbirlerde elleri 

kaldırma hakkında ihtilaf edilmemiştir. Bu konularda ellerin kaldırılmasında âlimler 

arasında ittifak mevcuttur. Hadislerin de bu görüşü desteklediğini gördük. Cenaze 

namazında ellerin kaldırılması meselesi hakkında Elbani’nin (v. 1419/1999) dediği gibi 

bu işi Abdullah İbn Ömer’in (v. 73/692) bir işarete binaen yaptığı kanaatinde olan 

kimse ellerini kaldırabilir. En doğrusunu Allah bilir.  

 

Rükûya giderken ve rükûdan doğrulurken ellerin kaldırılmayacağını savunan 

Hanefîlerin delillerinden bazılarının yanlış yorumlanması; diğerlerinin de zayıf

olduğunun ortaya çıkması ve tümünün elleri kaldırmamaya delil olarak getirilemez 

olduğunun ortaya çıkması sebebiyle ortada Ahmed İbn Hanbel’in (v. 241/855), 

Nesâî’nin (v. 303/915), Tirmizî’nin, (v. 279/892) Ebû Davud’un (v. 275/888), Müslim’in (v. 

261/874), İbn Mâce’nin (v. 273/886) ellerin rükûya giderken ve rükûdan doğrulurken 

kaldırılacağına dair sahih olarak naklettikleri hadisler ve İmam Buhârî’nin (v. 256/869)

birçok kişiden sahih olarak naklettiği hadisler, bu konuda sağlam olarak 

kalmışlardır. Hatta bu hadislerin tevatür derecesine çıktığını gördük. Bize bu 

hadislerle amel etmek düşer. Çünkü bize düşen sağlam ve sahih nakillerle amel 

etmektir. 

 

Bir görüşün zayıflığı ispatlandığında bir kişi ister Hanefî, ister Şafiî ya da 

diğer mezheplerden olsun zayıf olan delili terk edip sahih ve sağlam olan delille 

amel etmekle yükümlüdür. Meselenin özü şudur: Rasulullah sallallahu aleyhi ve 

sellem iftitah tekbirinde, rükûya giderken, rükûdan kalkarken ve ilk teşehhüdden 

üçünce rekâta kalkarken ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırıyordu. Yani iftitah 

tekbirinde, rükûya giderken, rükûdan kalkarken ve ilk teşehhüdden üçünce rekâta 

kalkarken elleri kaldırmak sünnettir. Diğer yerlerde elleri kaldırmanın da konu 

başlıklarında açıklandığı üzere müstehap olduğunu söylemiştik. Biz, ancak en güzel 

örnek ve önder olan Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem i taklit edebiliriz. Eğer 

taassup edeceksek de bu da ancak Allah ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem in 

yolunda taassup olabilir ve bu olmalıdır da.  

 

Konumuz hakkında İbn Teymiyye’ye (v. 728/1327) Hanefî mezhebinden olup 

da rükûdan önce ve sonra elleri kaldırmak gibi meselelerde mezhebiyle amel etmeyi 

bırakarak başka bir mezheple amel eden ve bu yüzden ‘arkadaşları tarafından 

eleştirilen’ ve ‘belli bir mezhep üzerinde istikrar gösteremeyen insan’ olarak itham 
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edilen kişinin durumunu sordular. İmamın genişçe açıkladığı cevabında aşağıdaki 

cümleleri de yer almaktadır: 

 

“Hanefî, Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinden birine tabi olan insan, 

birtakım meselelerde başka bir mezhebi kendi mezhebinden daha güçlü buluyor ve 

bu yüzden o mezhebe tabi oluyorsa, bu güzel bir davranıştır. Bu hali onun dinine ve 

adaletine hiçbir şekilde zarar vermez. Bilakis bu insanın durumu Allah Rasulü’nü 

bırakarak Malik (v. 179/795), Şafiî (v. 204/819) ve Ebû Hanife (v. 150/767), Ahmed b. 

Hanbel (v. 241/855) gibi belirli şahıslara bağnazca bağlanan ve bu şahısların sözünü 

‘uyulması gereken mutlak doğrular’ olarak kabul eden kimsenin durumundan daha 

iyi, hakka daha uygun ve Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem in hoşnutluğuna 

daha yakındır. Kim belirli bir şahısa taassupla bağlanır ve sözlerini ‘uyulması

gereken mutlak doğrular’ olarak kabul ederse yoldan çıkmış bir cahil olur.” 151 

İmam Şafiî’den (v. 204/819) de konumuzla ilgili Müzeni’nin (v. 108/726) yaptığı 

bir nakil şöyledir: 

 

“Bir kişinin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in namaza başlarken, 

rükûya varırken ve rükûdan doğrulurken ellerin kaldırılacağına ilişkin hadisini 

duyduğu halde, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem in fiiline uymayı terketmesi 

helal/doğru olmaz. Çünkü bu, bu konuda fiilin yapılmasını vacip, yani gerekli 

kılmaktadır.” 152 

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: 

 

“Hataları olan âlime tabi olana yazıklar olsun” oradakiler; “Bu nasıl olur?” 

deyince o şöyle cevap verdi; “Bir âlim kendi görüşüne göre bir şey söyler. Sonra 

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem den gelen ilim ona ulaşınca hatalı olan 

görüşünden döner. Fakat kişi hâlâ bu âlimin hatalı görüşünü taklit etmeye devam 

eder. İşte böyle kimselere yazıklar olsun.” 153 

Taklit konusu hakkında bizim burada naklettiklerimiz, buz dağının sadece 

görünen yüzüdür. Taklit konusunda nice eserler telif edilmiştir. Bizim konumuz direk 

 
151 Prof. Dr. Yusuf el-Kardavi, Es-Sahvetü’l İslâmiyyetü Beyne’l-İhtilafi’l-meşru’i ve’t-teferruki’l-

mezmûmi 
152 Prof. Dr. Yusuf el-Kardavi, Çağdaş Meselelere Fetvalar, 5.cilt s.233 
153 İbn Abdilberr Camiul Beyanil İlm (12019) İbn Hazm el-İhkam (6/824) İbn Kayyım İ’lamul Muvakkiin 

(2/296, 4/54) Elbani; el-Hadisu Huccetun Binefsihi Fil-Akaid vel-Ahkâm (s.78) 
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olarak taklitle ilgili olmadığından onları buraya almadık. Biz sadece dolaylı olarak 

bizim konumuzla ilgisi olduğundan bazı alıntılarla yetindik. 

 

KISA VE ÖZ OLARAK DELİLLERDEN AÇIKÇA ORTAYA ÇIKAN SONUÇ, İFTİTAH 

TEKBİRİNDE, RÜKÛYA GİDERKEN, RÜKÛDAN DOĞRULURKEN VE İKİNCİ REKÂTTAN 

ÜÇÜNCÜ REKÂTA KALKARKEN ELLERİ KALDIRMANIN RASULULLAH (S) IN 

NAMAZDAKİ BİR FİİLİ OLDUĞUDUR. BİZİM GÖREVİMİZ DE BAŞKALARININ DEĞİL

ANCAK RASULULLAH (S) IN KILDIĞI GİBİ NAMAZ KILMAKTIR. BU FİİLİ İCRA 

ETMEK AYNI ZAMANDA BİZE BİR SÜNNETİ YAPMA ECRİ KAZANDIRACAKTIR.  

HÜCCETE VE SAĞLAM DELİLE ESİR OLMAK GEREKİR; DELİLİ DAHA DOĞRU, 

HÜCCETİ DAHA SAĞLAM OLANA UYMAK DAHA EVLÂDIR. SENEDİ ZAYIF, HÜCCETİ

DE ÇÜRÜK OLAN REDDEDİLMELİDİR. TAASSUPLARDAN KURTULUP SAHİH

HABERLERE BAĞLANMAK BİR OLGUNLUKTUR. 

 

Ulaştığımız bu sonuçlardan sonra hâlâ taassup ederek senedi zayıf ve hücceti 

çürük olanla amelde ısrar etmeyi dile getiren ve bunda ısrar eden ilim adamlarının

tutumu da hiç şüphesiz ilmî zihniyet ve akademik nezaketle bağdaşmamaktadır. 

Doğruya ileten yalnız Allah’tır. 

 

İşte, Yüce Allah’ın merhametine son derece muhtaç olan bu aciz kulun 

yaptığı çalışma budur. Yüce Allah’tan bu çalışmamı kabrimde ve sıratta bir nur 

yapmasını dilerim. 

 

“O gün ne mal fayda verir, ne de çocuklar… Ancak Allah’a temiz kalple 

gelenler başka.” 

 

Şuara Sûresi, 88–89. Ayet 

 

Allah’ım bizi Müslümanlar olarak vefat ettir ve bizleri salihlere ilhak eyle. Bize 

dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennem ateşinin 

azabından koru. Bizi, anamızı, babamızı ve tüm müminleri bağışla. Şüphesiz ki Sen 

duaları işiten ve kabul edensin. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a, salât ve selâm Rasulü 

Muhammed’e, O’nun pak âline, ashabına ve salihlerin üzerine olsun. Allah bize 

kendisine en güzel şekilde ibadet etmeyi nasip eylesin inşaAllah. Âmin.  

 

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hidayete tabi olanların üzerine olsun… 

 

Çalışmak bizden, Muvaffakiyet Allah’tandır. 
Âdem İnce    


